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APRESENTAÇÃO

Dias atrás, um amigo me disse: ―você acabou de fazer 60 anos, já está
aposentada, está na hora de tirar o pé do acelerador‖. Fiquei pensando e
conclui que tenho uma missão / um propósito, que venho cumprindo há mais
de 30 anos – influenciar positivamente a formação e a prática de professoras e
professores e vou continuar até quando Deus permitir. Assim, a história do
Movimentos Docentes se iniciou em 1985 em algumas salas de ensino médio,
depois em 1987, em salas de curso de Pedagogia e licenciaturas e foi se
intensificando com o passar dos anos, principalmente com a criação do grupo
de estudo e pesquisa em 2010, na UNIFESP, o Encontro Nacional em 2020 e o
Congresso Internacional em 2021. No ano passado, tivemos 3.000 inscritos e
300 trabalhos submetidos. Nesse ano, a nossa repercussão ultrapassou os
limites nacionais alcançando mais de 20 países. Antes do início do Congresso,
já tínhamos 13.000 inscritos, mais de 1.000 trabalhos submetidos e mais de 60
atividades oferecidas gratuitamente, com direito a certificado.
O nosso movimento está crescendo e envolvendo cada vez mais
professoras e professores. O segredo? Anos de experiência, histórico de
formação docente e muito trabalho coletivo/colaborativo. O congresso é
organizado por professoras e professores para professoras e professores.
Desejamos homenagear a classe docente e comemorar o dia dos professores,
no Brasil, com atividades planejadas com amor e esperança para continuarmos
a jornada.

O tema do congresso, em 2021, é Ensino híbrido e as novas
perspectivas na educação, o que orientou o planejamento das atividades e os
trabalhos submetidos e publicados aqui. Temos trabalhos da educação infantil
à pós-graduação, ensino formal e informal, práticas interdisciplinares de
diferentes áreas do conhecimento, temas transversais e experiências docentes
de outros países. A diversidade exposta exala criatividade, dedicação e
comprometimento docente e revela que muita coisa boa acontece dentro das
quatro paredes das instituições escolares, enfatizando a importância de dar
visibilidade a elas. O nosso congresso incentiva e valoriza a divulgação de
boas práticas docentes na mídia escrita (caderno de resumos e anais) e nas
apresentações em vídeo no nosso canal no youtube. Esses registros ficam
disponíveis para o mundo todo, para continuar impactando a formação e a
prática de professoras e professores.
Finalizo agradecendo a cada autora/autor que submeteu um trabalho –
obrigada pela confiança e parceria! Aos leitores, desejo boa leitura e
aprendizagem.
Um abraço fraterno,
Marilena Rosalen
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RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE
INTERVENÇÃO SOBRE RADIAÇÃO COM A METODOLOGIA SALA DE
AULA INVERTIDA.
Ademar da Costa Amaro Junior 1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A maneira que a radiação é tratada no ensino médio muitas vezes é reduzida a
falas sobre atentados e acidentes com princípios radioativos, assim, esse
trabalho objetivou propor uma alternativa para explorar o assunto em sala de
aula. Uma das atividades propostas durante a participação no PIBID foi o
planejamento de intervenção na aula de Química sobre a temática de
radioatividade com a metodologia sala de aula invertida visando a realidade
pandêmica que estamos vivendo. Dessa forma foi necessário confeccionar um
texto que partisse da queimadura de pele pela exposição ao sol até chegar aos
tipos de radiação passando pela reação de fusão nuclear. Com a proposição
dessa atividade foi percebido a necessidade de problematizar uma situação
cotidiana, que muitas vezes não é notada fortalecendo o processo de ensinoaprendizagem em Química. Despertar a curiosidade dos estudantes do ensino
médio sobre o motivo de tal ato e oferecer momentos de reflexão faz com que
essa ciência seja vista e reconhecida. Esse estudo possibilitou o caminho para
planejar uma aula contextualizada de Química com o uso de metodologia
adequada ao ensino remoto durante o período da graduação e sob a
orientação de um professor experiente da rede estadual de ensino, portanto,
um dos objetivos do programa (preparação e qualificação de professores em
formação) foi cumprido com êxito. Conclui-se que ao tratar a radiação como um
processo presente no cotidiano e de extrema importância para a humanidade,
embora esse processo muitas vezes não seja conhecido, gerou uma
possibilidade de enxerga-la sob uma perspectiva diferente que não seja a
destrutiva e aterrorizante bomba atômica ou a tragédia com o isótopo Cs-137.
Pretende-se aplicar essa atividade assim que o tema for abordado em sala de
aula segundo o planejamento realizado pelo professor supervisor.
Palavras-chave: PIBID. Ensino de Química. Radiação.

1

Licenciando em Química do IFMT Campus Cuiabá Bela Vista, ademar_jr09@hotmail.com

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
60

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

LEITURAS DA CIDADE: CONHECENDO CAMPINAS VIRTUALMENTE
Ademilde Aguilar Moreira1; Fernando Lopes Soares2; Mayra Farias Gomes
Faltz3; Philippe Pires de Lima4; Renata Balduíno Zuppi5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Introdução: O presente resumo aborda uma atividade interdisciplinar
desenvolvida na Educação de Jovens e Adultos, que tem o objetivo de
conhecer parte da história da cidade de Campinas, estado de São Paulo,
Brasil. Atividade idealizada por uma professora de Geografia, Jaqueline M. T.
S. Martins, e que tempos depois em cenário de pandemia do novo coronavírus,
passou por reinvenção para que fosse possível a sua realização.
Metodologia: A atividade consistia em sair com alunos em ônibus escolar no
período noturno, horário de aulas, visitando lugares históricos, como marco
zero, igrejas, túneis, estação ferroviária e outros que traziam informações
importantes e valiosas para uma população que em sua maioria era de outras
cidades e estados. Descíamos e registrávamos com fotos, com escritas,
escutávamos falas de professores sobre uma história não mais intacta, mas
que ainda resguarda importantes informações para compreendermos a cidade
de hoje que é com a sua cultura e até mesmo o porquê de fazermos parte dela.
Levamos a ideia da atividade para outra escola, onde atuamos atualmente
como professora também da EJA Anos finais, porém em tempos de pandemia
e em outro cenário, foi necessário nos reinventarmos, e sua realização
aconteceu virtualmente.
Resultados: Olhares de surpresa e descobertas diante dos contrastes nem
mesmos percebidos por aqueles alunos que pisavam aqueles espaços todos
os dias, fazendo trajetos para uma pesada jornada diária de ida para o trabalho
e volta para a escola em busca de conhecimento, produção de um caderno
com produções dos alunos e exposição de fotos dos pontos históricos da
cidade com um sarau virtual, com a participação de alunos e familiares.
Conclusão: Foi um trabalho enriquecedor, dialogado e coletivo, em que houve
troca de experiências entre professores e componentes curriculares que só
acrescentaram conhecimento.
Palavras-chave:
Reinvenção.

Educação
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O ENSINO COLABORATIVO COMO PROPOSTA DE INCLUSÃO ESCOLAR
NO ENSINO REMOTO PARA ALUNOS COM AUTISMO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Verônica Aparecida de Oliveira1; Adriana da Silva Maria Pereira2; Daniele
Campos Laino Cardoso3; Amauri de Oliveira Amaral4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A inclusão escolar de alunos com autismo é um desafio, que demanda um
trabalho colaborativo entre todos os agentes envolvidos no processo de
escolarização. No contexto da pandemia da Covid-19 e o fechamento das
escolas, esse processo de inclusão precisou ser ressignificado para o ensino
remoto de forma a oportunizar que esses educandos sofressem o mínimo de
impacto em seu desenvolvimento línguístico, comportamental e social. Nesse
contexto, o ensino colaborativo dentro de uma abordagem social é o suporte
mais adequado de apoio a inclusão escolar (Mendes; Vilaronga; Zerbato,
2018). Sendo assim, este relato de experiência tem como objetivo analisar os
desafios da proposta de implementação do ensino colaborativo no ensino
remoto, para três alunos com autismo matriculados em 2021 na Educação
Infantil em uma escola da rede muncipal, na Baixada Fluminense, em Nova
Iguaçu no Rio de Janeiro. Optou-se por uma metodologia ancorada na
pesquisa-ação, com abordagem qualitativa de natureza aplicada fundamentada
na teoria histórico-cultural de Vygotski(2011). Contamos como participantes
além dos educandos com autismo, duas professoras especialistas e uma
professora da Classe Comum no planejamento, elaboração das
atividades/estratégias pedagógicas e implementação do coensino. Os
resultados preliminares dessa análise demonstram que o trabalho docente
colaborativo no contexto do ensino remoto foi essencial para dar continuidade
no processo de escolarização e inclusão escolar dos alunos com autismo e
ressignificar o ―olhar‖ do papel do professor do AEE na unidade escolar.
Palavras-chave: Ensino Colaborativo. Ensino Remoto. Educação Infantil
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Pedagoga e especialista em Educação Infantil pela UFRRJ, Professora Docente II da
Secretaria Municipal de Educação em Nova Iguaçu.
2
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3
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ENSINO REMOTO DE TERAPIA OCUPACIONAL EM SAÚDE MENTAL:
POSSIBILIDADES DIANTE DO DISTANCIAMENTO SOCIAL
Adriana Reis de Barros1; Ewerton Cardoso Matias2; Maria Luísa Moraes Regis
Bezerra Ary3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Diante do contexto emergencial em saúde pública ocasionado pela pandemia
da Covid-19 e das incertezas do cotidiano do ensino presencial, surgem
necessidades de adaptação do processo de ensino-aprendizagem nas aulas
teóricas e práticas. O relato traz a experiência de três professores do curso
Terapia Ocupacional na área de saúde mental, em uma Universidade pública
do Nordeste, diante da necessidade em ofertar parte do conteúdo, com
reflexões práticas, sobre uma temática importante que demanda encontros e
socialização, em um momento de grandes restrições presenciais para uma
turma de trinta e dois alunos universitários. Por meio de um planejamento entre
os docentes envolvidos, foram estruturados e realizados doze encontros com
três subgrupos, que aconteciam no mesmo horário em salas virtuais
diferentes, através da Plataforma do Goolge Classroom, com rodízio de
temáticas conduzidas por cada professor envolvido. A metodologia foi
organizada em grupos pequenos, com uso de metodologias ativas com a
premissa de facilitar os encontros entre os participantes, em 12 encontros, com
uma condição acordada por todos de abrir as câmeras, diminuindo assim a
distância e facilitando a comunicação do grupo e o compartilhamento de ideias,
questão fundamental para as práticas profissionais em saúde mental. Cada
sala virtual era conduzida por cada um dos docentes, utilizando de temáticas
como: Saúde mental do adulto, infanto-juvenil, saúde mental no contexto das
escolas, abordagens grupais, articulação entre atenção primária e saúde
mental, RAPS, dentre outros. Durante as aulas remotas, foram apresentados
casos clínicos para que o discente fosse levado, durante as discussões, a
desenvolver proposições e raciocínio clínico com foco no território e seus
dispositivos. Ao final de cada encontro, por grupo, foram apresentados
produtos de intervenção, os quais poderiam ser utilizados no dia-a-dia dos
serviços, o que originalmente seria solicitado também nos encontros
presenciais. A experiência foi bem avaliada pelos alunos, sendo construída
durante o processo de participação individual, bem como a disponibilização, no
último encontro, de um formulário de avaliação que continham questões
relacionadas às percepções dos alunos sobre a experiência online.
Palavras-chave: Ensino Online, saúde mental, Pandemia por Covid19
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METODOLOGIAS ATIVAS NO CENÁRIO PANDÊMICO: UM CONVITE À
RENOVAÇÃO DOCENTE.
Adriana da Costa Silva Roldão1; Ulysses Rocha Filho2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A necessidade de buscar metodologias em sala de aula que contemplem o
contexto tecnológico ao qual os alunos da atulidade se encontram tornou-se
mais evidente neste contexto de pandemia. Entretanto, cabe ao docente saber
elaborar mecanismos didáticos que não excluam a atuação docente, tampouco
reproduzam as práticas rígidas do ensino tradicional. Dessa forma, o presente
trabalho tem por objetivo apresentar o uso de metodologias ativas no âmbito
escolar para lidar com as transformações as quais a educação tem sofrido. Por
isso, a premissa para o presente texto é explanar como as metodologias ativas
poderiam ser aplicadas incialmente no PIDID e, posteriormente serem
aplicadas pelo professor de Língua Portuguesa em sala de aula. A priori será
feito um panorama histórico que culmina no molde tradicional até a atualidade,
posteriormente passa-se as novas diretrizes que autorizaram a prática do
ensino híbrido e/ou EAD no contexto brasileiro, dado contexto da pandemia. A
última seção apresenta a sugestão da utilização das metologias ativas com o
pressuposto de colocar o aluno como sujeito ativo na produção do
conhecimento, além de somar a tecnologia na aprendizagem, sem colocá-la
como suporte paliativo momentâneo. Para tanto, consultar-se-á autores que
versem sobre as metodologias ativas, além das diretrizes e leis que discorram
sobre o processo educacional no Brasil. Busca-se discutir e pensar a respeito
dessas inevitáveis transformações e aplica-las em um cenário real,
considerando as particularidades que a educação regular dispõe.
Palavras-chave: Metodologias ativas. Docência. PIBID.
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SENSIBILIZANDO PROFESSORAS DE CRECHE: A ESCUTA DE BEBÊS
NO CONTEXTO DA PANDEMIA
Adriana da Costa Santos1; Lígia de Carvalho Abões Vercelli2
RESUMO
Esta pesquisa se orienta pela seguinte pergunta: Com sensibilizar as
educadoras, em momentos de formação, para que elas avancem na escuta dos
bebês? O objetivo geral é verificar como ocorre, por parte das professoras, a
escuta de bebês numa creche no contexto da pandemia. Como objetivos
específicos, delineamos: Identificar o que as professoras entendem por escuta
e sensibilizar as educadoras, em momentos de formação, para que elas
avancem na escuta dos bebês. A legislação vigente da Educação Infantil
aponta a importância da escuta de bebês, porém partimos da hipótese que tal
escuta ainda não ocorre da forma a propiciar o protagonismo infantil, pois as
educadoras, por muitas vezes, possuem discursos prontos na defesa da
escuta, mas não conseguem efetivamente realizá-la de forma transformadora.
Mesmo em tempos de pandemia, entendemos que as professoras consigam
desenvolver/ampliar a escuta, alicerceadas por sua formação permanente em
serviço, pela troca com seus pares e outros protagonistas. O universo da
pesquisa é uma Escola Municipal de Educação Básica localizada no município
de São Bernardo do Campo – que atende exclusivamente a etapa creche, e os
sujeitos são duas professoras e uma auxiliar em educação da turma Berçário.
A metodologia utilizada será pesquisa de natureza qualitativa e os instrumentos
de coleta de dados serão as observações das atuações das professoras e da
auxiliar em educação e seus respectivos registros. Também faremos análise da
legislação vigente federal e municipal e dos documentos da escola no que se
refere à escuta. Como referencial teórico nos apoiaremos nas ideias de autores
da Pedagogia Crítica.
Palavras-chave: Creche. Escuta. Participação.
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(AUTO)BIOGRAFIAS E SUAS POÉTICAS PEDAGÓGICAS: RELATOS
SOBRE A PRODUÇÃO DE UM GRUPO DE INTERAÇÃO E FORMAÇÃO
EDUCACIONAL
Luiz Afonso Vaz de Figueiredo1; Giuliana Rapp Cinezi2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A trajetória da prática pedagógica de docentes apresenta sempre uma enorme
e incrível riqueza, no entanto está muitas vezes minimizada pelas dificuldades
e pela cotidianidade. Procurando resgatar a poética da própria prática em uma
perspectiva (auto)biográfica e multirreferencial, desenvolveu-se um Grupo de
Interação e Formação (GIF) pelo Programa de Formação Continuada do Grupo
de Pesquisa e Comunidade Movimentos Docentes, com a temática:
autobiografias em educação. Esse tipo de proposta formativa é diferenciado
por caracterizar como um grupo de pesquisa e interação, visando a integração
entre participantes, havendo momentos individualizados e coletivos, com troca
de experiências e produção conjunta. O grupo foi proposto para 20 vagas,
sendo realizado entre julho e setembro de 2021, contando com 12h em modo
síncrono, promovido em 8 encontros; e 38h em formato assíncrono (leituras e
realização de atividades). Para a execução desse GIF foi necessária a
utilização de diversas ferramentas digitais de apoio. O WhatsApp visava
comunicação rápida, troca de informações, solicitações. O Google Drive para
disponibilizar textos, apresentações e gravações dos encontros. O Google
Meet para a realização dos encontros on-line. E o Padlet como organizador das
atividades, provocações iniciais, disponibilização de leituras e os próprios
registros autobiográficos, reforçando como método de investigação científica e
processos formativos. Constatou-se a diversidade entre participantes do GIF,
estimulando as atividades interativas e as discussões nas tertúlias
pedagógicas. Observou-se que os relatos da trajetória pessoal, mediados pelo
diário de itinerâncias e pelas leituras de Ardoino (1998), Josso (2004), entre
outros, promoveram revisões em suas práticas educativas, potencializando a
(auto)biografia como momento de reflexão e fortalecimento de novos caminhos.
Palavras-chave: Autobiografias em educação. Multirreferencialidade. Poéticas
pedagógicas.
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“JOGOS DE TABULEIRO PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA EM TEMPOS
DE PANDEMIA”
Agda Nunes dos Santos Oliveira¹
RESUMO
Este artigo tem o objetivo de apresentar a utilização dos jogos de tabuleiro nas
aulas de Matemática para a série final de 9º ano, com o construto em
Educação Matemática para crianças/adolecentes, com dificuldades e resolver
os cálculos relacionados a estatística/ porcentagem. Analisar as estratégias
usadas por professores da Educação Básica para ensinar matemática,
inserindo os jogos de tabuleiro, observação da aceitação dos alunos com os
jogos. A utilização de pesquisa realizada pelos alunos proposta pelos
professores e a confecção dos jogos, resolução de exercícios problematizados,
discussão e troca de experiências entre os alunos. Devido a pandemia do
Covid-19, as aulas passaram para modalidade remota e alguns ajustes foram
necessários para a continuar as atividades com os jogos de tabuleiro, os
alunos foram orientados a pesquisarem sites que envolvam os jogos de
tabuleiros interativos. Foram realizadas as aulas de forma remota com a
ulização da plataforma google Meet e google Classroom. As análises
continuaram e foram registrados os acompanhamentos e progressos de
interação dos alunos/alunos, alunos com os professores. A utilização das
midias digitais a fim de possibilitar a ocorrencia das aulas e a aprendizagem
dos alunos com a utilização dos jogos de tabuleiro, nas aulas remotas.
Palavras-chave: Jogos de tabuleiro; Estatítica e Porcentagem; Aulas Remotas.
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O PROFESSOR DIGITAL: A (DE) FORMAÇÃO DOCENTE EM NÚMEROS
.

Alan Victor de Azevedo Abreu1
.

RESUMO
O relato de experiência desenvolvido não tem por objetivo definir uma nova
compreensão sobre a digitalização; tampouco aprofundar o que já se sabe
sobre esse processo tecnológico. Aqui, fazemos uso do entendimento de Lévy
(2010); o digital enquanto transformação de algo, e nesse caso pessoas,
professores, em dígitos, em números. Isso se deve à estratégia textual de usar
a digitalização como conceito meio, e não como fim ao propor uma reflexão
acerca da necessária formação docente, principalmente em tempos de
pandemia, quando fomos direcionados a desenvolver subitamente disciplinas
até então presenciais na modalidade à distância. Esse contexto nos apresentou
alguns novos dilemas como a necessidade de pensar a nossa
profissionalização mediante o conceito de ubiquidade. Nessa direção, também
fomos reapresentados a outras insistentes situações dilemáticas, tais como a
inexistência de uma definição do nosso campo de atuação enquanto
profissionais do ensino. Tecemos nossas fundamentações teóricas refletindo
sobre a perda das prerrogativas de fiador de sentido do autor de uma obra de
arte no ciberespaço. Assim, nos aproximamos dessa reflexão e interrogamos
se nesse contexto atual de ciberensino nós professores também não tenhamos
perdido essas mesmas prerrogativas. Dessa maneira, fomos despidos e nos
despimos frente a uma inexistência de uma formação docente que dialogue
com nossa realidade tanto presencial quanto virtual. Além de Lévy (2010),
temos como pilares teóricos as contribuições de Freire (2015) e de Imbernón
(2009).
Palavras-chave: Docência. Formação. Digital.
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FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PSICÓLOGO PROFESSOR E
SUAS TESSITURAS COM AS TECNOLOGIAS DIGITAIS
1
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RESUMO
O trabalho promove uma imersão na prática do saber e do fazer docente que é
cada vez mais composto por um arsenal de saberes que vem se tornando mais
complexos exigindo não só a formação inicial indo além e demonstrando a
relevância da formação continuada. Para tanto buscamos a tessitura existente
e cada vez mais em construção das tecnologias digitais com a psicologia da
educação trazendo à luz como estas primeiras se relacionam e servem de
recursos para a segunda. A metodologia utilizada foi uma revisão sistemática
da literatura, realizada nas bases de dados de referência SciELO, BDTD e
Portal de Periódicos CAPES. Os termos de busca compreenderam ―psicologia
da educação‖, ―formação inicial‖, ―formação continuada‖, ―Tecnologias digitais‖,
―formação docente‖. Optou-se por pesquisas realizadas no Brasil, no idioma
Português, compreendendo o período de 2016 a 2020. Os resultados
encontrados com essa pesquisa demonstraram que as novas tecnologias
digitais em harmonia com as novas formas de aprendizagem exigem novas
competências e o desenvolvimento de outras. Percebeu-se ser necessário
formar o docente para atuar em um ambiente em que a tecnologia digital se faz
mediadora no processo de ensino e aprendizagem. Para tanto é relevante o
acesso aos recursos, teóricos e tecnológicos, para que esse docente possa
atuar com êxito. Conclui-se que formação dos docentes, inicial e continuada
exige equipamentos a disposição, um ambiente adequado e a manutenção
desse contexto, qualquer carência nos fatores citados pode tornar essa relação
das tecnologias digitais e a formação docente do psicólogo/professor uma
árdua tarefa.
Palavras-chave: psicologia da educação. formação
continuada. Tecnologias digitais. formação docente.
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INTEGRAÇÃO DE TDIC ÀS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: AÇÕES DE
GESTÃO ESCOLAR SOB UMA PERSPECTIVA DE GESTÃO
DEMOCRÁTICA
Alessandra de Souza Santos
RESUMO
Esta pesquisa tem o objetivo de investigar ações de gestão escolar em uma
rede pública de educação para a integração de Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDIC) às práticas pedagógicas, após o ensino
remoto emergencial devido a Covid-19, sob uma perspectiva de gestão
democrática. Há décadas programas e projetos governamentais buscam
promover a integração de tecnologias digitais às práticas pedagógicas. Mas,
até a adoção do Ensino Remoto Emergencial (ERE) durante a pandemia
COVID-19, a integração das TDIC ao currículo na Educação Básica do Brasil
era muito tímida (Valente & Almeida, 2020). Com o retorno às aulas
presenciais, gestores,
professores e alunos empregarão reflexões e
aprendizagens para a integração desejada? A literatura da área aponta para a
importância da liderança e apoio da gestão escolar visando esse fim. Qual
seriam as ações de gestão escolar para a busca da integração de tecnologias
às práticas educativas? Como essas ações foram realizadas, sob uma
perspectiva de gestão democrática? Somado a estas questões, identificamos
poucos trabalhos que tratam sobre esta temática. O referencial teórico envolve
autores como Valente e Almeida (2020), Luck (2014), Libâneo (2005), Gadotti
(2010), Paro (1997) e a perspectiva de gestão democrática de Paulo Freire,
além das legislações sobre o tema. O estudo apresenta uma abordagem
qualitativa, com análise documental e coleta em campo. Serão realizadas
entrevistas por amostragem, com gestores escolares e professores. Os
resultados possibilitarão a divulgação das ações de gestão escolar para a
integração de TDIC às práticas pedagógicas após o ERE, pretendendo
contribuir com as discussões no campo da educação e incentivar novas
pesquisas.
Palavras-chave: TDIC. Práticas Pedagógicas. Gestão Democrática.
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INCLUSÃO E O ENSINO COLABORATIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Alessandra Aparecida Guadagnin1, Eduardo Guadagnin2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A garantia da inclusão de alunos com deficiência, transtornos globais de
desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação, no sistema
educacional foi assegurada pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Lei nº 13,146/2015), porém apenas a matrícula do público alvo da
educação especial (PAEE) na rede regular de ensino não assegura este direito.
Para que a inclusão se efetive, são necessárias alterações na concepção de
educação inclusiva e nas práticas pedagógicas. Muito se evoluiu a partir da
publicação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva em 2008, porém um dos grandes desafios a ser superado
para efetivação da educação inclusiva está relacionado com a articulação do
trabalho do Atendimento Educacional Especializado (AEE), com o professor da
sala regular. Este relato apresenta a experiência de ação colaborativa entre a
professora do AEE e a professora da sala regular junto a uma criança de
quatro anos com Transtorno do Espectro Autista, em uma escola de educação
infantil pública de um município do Vale do Paraíba Paulista. Teve como matriz
conceitual o trabalho colaborativo, em que as ações são planejadas e
desenvolvidas de modo articulado entre o professor do AEE e o professor da
sala regular, rompendo com a prática do Atendimento Educacional
Especializado apenas como complementar/suplementar e com foco no
desenvolvimento de atividades com as crianças PAEE no contraturno escolar.
O Plano Educacional Individualizado foi um instrumento fundamental neste
trabalho, por permitir a construção coletiva de ações educacionais
individualizadas, rompendo com a visão homogeneizadora da deficiência,
possibilitando o planejamento e desenvolvimento de práticas pedagógicas em
conformidade com as necessidades, singularidades e potencialidades da
criança. A realização deste trabalho colaborativo em uma escola de educação
infantil demonstrou a importância da atuação conjunta entre as professoras e
da articulação de toda escola para a efetivação da educação inclusiva.
Palavras-chave: Trabalho colaborativo, educação inclusiva, educação infantil.
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O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS E OS DESAFIOS DE INTEGRAR
TEORIA E PRÁTICA NO ENSINO DE BIOESTÍSTICA
Alessandra Aparecida da Silva Menezes1; Camila Bertini Martins 2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Em 2018, objetivando promover literacia estatística (pensamento e raciocínio)
por meio do “aprender fazendo”, uma disciplina de bioestatística utilizou
aprendizagem por projetos em turma de curso da Saúde. Cada grupo de
alunos escolheu um problema de seu interesse cuja solução envolvia elaborar
questionário, coletar
dados (formulário online), empregar conceitos da
estatística com auxílio do Programa R e apresentar os resultados em
seminários. Ao final da disciplina, questionário online (13 questões fechadas e
duas abertas) coletou anonimamente a opinião dos alunos em relação à
adequação de quatro quesitos da disciplina: alcance dos objetivos, recursos
utilizados, infraestrutura disponível e instrumentos de avaliação de
aprendizagem. Dos 30 alunos matriculados, 26 (86,7%) participaram da
avaliação da disciplina. 73,1% dos alunos consideraram que os objetivos da
disciplina foram alcançados. Aulas práticas tiveram o menor percentual de
alunos considerando-as adequadas: 65,5%. A acústica da sala informática e
problemas com os computadores (não funcionamento do programa) foram os
principais pontos levantados. Instrumentos de avaliação de aprendizagem
tiveram os maiores percentuais de alunos concordando com a adequação:
92,3% para os exercícios teóricos e 76,9% para o projeto. Houve consenso em
achar negativo a parte prática do trabalho no laboratório e positivo, a natureza
prática dele (simulação das principais etapas de uma pesquisa de abordagem
quantitativa) com apresentação dos seminários. Comentários pontuais
versaram sobre a proposta da disciplina não se adequar às turmas iniciais de
um curso e sobre ser ruim não ter ―provas valendo nota‖. Nesta experiência,
avaliação contínua da aprendizagem e assistência
personalizada aos
alunos/grupos mostraram-se fundamentais para a execução dos projetos
propostos pelos alunos. Infraestrutura em laboratório foi o maior obstáculo
enfrentado pela disciplina. A crítica dos alunos sugere que integrar
metodologias tradicionais e ativas no ensino de bioestatística pode contribuir
para uma aprendizagem significativa a maior número de alunos.
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PERCEPÇÃO DISCENTE DE APRENDIZAGEM COM A UTILIZAÇÃO DE
PRÁTICAS LÚDICAS: UM RELATO DE CASO.
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Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Introdução: No Programa de Iniciação à Docência (PID), o projeto: ―Práticas
Lúdicas (PL) no Aprendizado de Fisiologia‖ desenvolve ferramentas
educacionais que oportunizam uma metodologia educativa baseada no
protagonismo discente por meio de PL. Obejtivo: Apresentar o relato de caso
da percepção discente de aprendizado ao ser exposto a um metodologia de
ensino que contemple a utilização de PL. Metodologia: Os dados foram
coletados nos cursos de Farmácia e Toxicologia Analítica da Universidade
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UCSPA no ano de 2018. O
processo de amostragem foi por conveniência sendo os discentes convidados
a participar pelas professoras da disciplina. Durante o ano os alunos
vivenciaram PL em três níveis: a) espectadores (música, teatro, história ou
caso clínico); b) participantes ativos (jogos) e; c) autores de uma PL em grupo
(um vídeo ou paródia musical). As atividades eram relacionadas ao conteúdo
programático. Ao final, foi aplicado o questionário PEDTECH adaptado pelas
professoras para avaliação da percepção discente de aprendizado com
questões relacionadas a preferência do aluno, estrutura da disciplina, tempo e
qualidade de estudo, aprendizagem ativa e percepção de efetividade.
Resultados: Os resultados possuem caráter preliminar e dentre eles destacamse: 78,57% dos discentes afirmaram sentir-se confiante sobre os conteúdos
aprendidos e sobre os materiais produzidos, além de ter aumentado seu
interesse pela área de Fisiologia após ter cursado a disciplina; 89,29%
concordaram que as atividades aumentaram a capacidade de compreensão
dos temas abordados; 71,43% conseguiram estabelecer metas pessoais na
sua aprendizagem, sendo que 42,86% gastou entre 1 e 3 horas nos seus
estudos fora de sala de aula. Conclusão: A utilização de PL estimulou um
processo autônomo de busca de conhecimento, proporcionou um ambiente
colaborativo de ensino, além de ter produzido uma percepção de aprendizgem
positiva entre os discentes participantes deste estudo.
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PIBID: contribuições para o desenvolvimento de uma educação científica
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Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem como
objetivo incentivar, aprimorar e colaborar na formação dos futuros profissionais
da educação. Na área da Pedagogia, desenvolvemos o projeto ―Alfabetizando
comCiência‖, sob a coordenação da Profª Drª Ana Verena Freitas Paim, sendo
a Escola Municipal Regina Vital uma das selecionadas para a execução das
ações do projeto, localizada no município de Feira de Santana, Bahia. O
projeto tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento de uma
educação científica a partir de situações didáticas que promovam a leitura, a
reformulação de hipóteses, a criticidade e novas formas de lidar com o
conhecimento científico. Os estudantes do 4º ano do ensino fundamental dos
anos iniciais participaram de algumas das ações do plano de intervenção do
projeto, ações essas, baseadas nos conteúdos e habilidades da BNCC,
atividades lúdicas interdisciplinares e experimentos, que devido ao contexto
pandêmico foram realizadas de forma remota. Nós enquanto agente de
mediação na construção do conhecimento atuamos sob a supervisão da
professora regente da turma de modo que pudéssemos conhecer a turma,
estimular o saber científico e desmitificá-lo entre os educandos. Através dos
espaços virtuais de interação como o WhatsApp e Google Meet, tivemos a
oportunidade de realizar alguns circuitos de partilhas com os alunos uma vez
que viesse a contribuir para a formação dos mesmos. Portanto, para além
disso, as aprendizagens experienciais desenvolvidas pelo PIBID contribui para
articular de maneira significativa os saberes teóricos à prática docente no
processo formativo dos licenciandos em Pedagogia.

Palavras-chave: PIBID. Educação. Cientifica.
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ESCOLINHA DE DANÇA: UMA IMERSÃO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS
Aline Calixto Torquato de Oliveira1; Lais Cirino da Silva2; Nataly Kelly de Freitas
e Moura3; Edson Diego Silva Barbosa4
RESUMO
O Programa Laboratório Pedagógico: Saúde, Esporte e Lazer (LP-SEL) nasceu
para preencher a lacuna de ociosidade das crianças e adolescentes vivendo
em ambiente de risco, além de buscar a promoção e melhoria na educação,
saúde, qualidade de vida e interação social. O Programa ampliou-se com a
finalidade de consolidar a função social da UEPB, através de atividades de
extensão e facilitando o desenvolvimento integral de todos os participantes nas
diversas modalidades oferecidas. Com o advento da pandemia do COVID-19, o
LP-SEL passou por transformações em seu funcionamento. As aulas
presenciais deram lugar às remotas. As bolsistas e voluntárias, sob orientação
da coordenadora do Programa, inicialmente uniram-se em um único grupo para
que fossem divididas as tarefas e assim atender ao público, objetivando uma
maior propagação dos vídeos feitos. A modalidade começou com 6 membros,
sendo 3 do curso de Licenciatura e 3 do curso de Bacharelado em Educação
Física. A metodologia pensada consistia na produção e publicação de 2 vídeos
semanais (terça e quinta) no canal do Programa no Youtube. As aulas foram
gravadas em um só dia, para evitar a frequência presencial no momento da
pandemia. Foi possível realizar a conclusão dos 7 vídeos no dia definido. Dos
vídeos gravados, apenas 2 foram publicados. Os outros permanecem
armazenados. As visualizações sugerem baixa participação e engajamento do
público. Como não foi possível obter um contato direto com o público, as
intervenções davam a impressão de ser meras exposições de coreografias
realizadas pelos monitores. Esta situação causou desânimo, pois houve
superação em diversas questões pessoais para desenvolver as atividades:
timidez, organização, criatividade, preparo, estudo técnico e desenvoltura
coreográfica. Acreditamos, entretanto, que um contato direto com pessoas, um
feedback ativo e engajamento em outras plataformas de vídeo representará
uma mudança metodológica essencial para o melhor prosseguimento das
atividades de Dança no programa.

Palavras-chave: Dança; Educação; Pandemia.
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FALA ESTUDANTE, FALA PROFESSOR: UMA PROPOSTA DE ESCUTA
PARA O ENSINO ONLINE, HÍBRIDO E PRESENCIAL
GUERRA, Aline1; ALVES, Jane.2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Buscando expandir os espaços de diálogo entre alunos e educadores da
Escola Estadual Silviano Brandão (EESB) e, especialmente, almejando superar
o desafio de ampliar a participação efetiva dos alunos nas aulas online e/ou
híbridas. Pois, desde 2020, por ocasião da pandemia da Covid 19 e com o
início das atividades remotas, a escola vem buscando estratégias de
aproximação com os alunos. Neste sentido, surgiu a ideia de utilizar a escuta
ativa - proposta neste trabalho - técnica que auxilia a manter um diálogo mais
eficiente, onde o ouvinte é capaz de interpretar e assimilar todo o conteúdo
expresso pelo interlocutor, de forma sincera e empática. O jovem sempre
esteve presente em pesquisas científicas, foi observado, analisado,
interpretado, mas poucas vezes foi ouvido. Por esse motivo, elegeu-se escutálo para que possa expressar o que sente, deseja e pensa sobre as aulas online e/ou híbridas. A escuta ativa traz grandes benefícios ao desenvolvimento
pessoal e coletivo. Promove relação interpessoal integral capaz de comunicar
com clareza e eficiência. Gera confiança, fortalece a empatia, estimula o
trabalho em equipe, além de dispor de informações relevantes. Sendo
imprescindível para o bom crescimento do trabalho democrático. As estratégias
de escuta permitem ao jovem participar da composição curricular de sua
escola. A aplicação deste trabalho está sendo realizada nas mídias sociais da
EESB, mas pode ser facilmente adaptada a outros ambientes, como empresas,
fábricas, etc. assim como, nos momentos presenciais. Atualmente, onde o
ambiente escolar físico dá lugar às plataformas midiáticas e aplicativos, a
escuta ativa pode ser uma grande aliada para oportunizar a inserção do jovem
e ampliar sua participação, visto que o espaço-tempo de tais ambientes é
diferenciado e atrativo. Assim, estaremos no rumo certo para tornar o jovem
sujeito de sua aprendizagem - protagonista - dentro e fora da escola.
Palavras-chave: Escuta ativa. Ensino híbrido. Plataforma midiática.
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ELABORAÇÃO DE BARALHO COM A TEMÁTICA DE PARASITOLOGIA
COMO RECURSO DIDÁTICO PARA ALUNOS SURDOS
Aline Guerrera Santos da Silva1; Camila Carvalho Caproni2; Karen Moura
Martins3; Nayane Maria Moreira Tavares4; Débora de Carvalho Dourado5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O ensino de biologia enfrenta dificuldades didáticas, onde muitos conteúdos se
tornam complexos e abstratos pela falta de materiais didático-pedagógicos
adequados, gerando desmotivação nos alunos e tornando o ensino pouco
eficiente. Essa questão se agrava no campo da educação inclusiva/integradora,
a falta de capacitação e preparo dos professores, até mesmo durante a
formação docente, resulta na homogeneização do ensino, o que é
extremamente prejudicial para os estudantes com Necessidades Educacionais
Especiais (N.E.E.). Portanto o uso de jogos e elementos lúdicos adaptados se
torna um aliado no processo de ensino-aprendizagem. Tendo em vista a
relevância das parasitoses no Brasil, a parasitologia é um assunto que deve ser
tratado com extrema importância para instruir e informar os estudantes.
Pensando nisso, o objetivo deste trabalho foi elaborar um material didático
adaptado para estudantes surdos do 2º ano do ensino médio, para que fosse
fácil de ser replicado por outros professores. A proposta dessa atividade surgiu
em uma turma do 7º período do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
do IFSULDEMINAS - Campus Machado, no 1º semestre de 2021. Foram
elaboradas cartas de baralho com o tema de parasitologia. Para a confecção
foi utilizado o site Canva (www.canva.com), sendo confeccionadas 8 cartas de
cada naipe, contendo um conceito de parasitologia e sua respectiva imagem ou
representação. O baralho é um jogo lúdico, que permite várias formas de
utilização se tornando um ótimo instrumento didático. Com a elaboração desse
material, foi possível ampliar a visão do graduando de licenciatura a respeito da
educação inclusiva e integradora, contribuindo de forma significativa com a
formação docente. Devido à atividade remota imposta pela pandemia não foi
possível aplicar o material, mas acredita-se que sendo um recurso lúdico e
atrativo o processo de ensino-aprendizagem seja efetivo para todos alunos
deficientes ou não integrando-os.
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Jogos. Formação docente.
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FUTSAL NO LABORATÓRIO PEDAGÓGICO: SAÚDE, ESPORTE E LAZER
NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Aline de Oliveira Santos1; Arthur Gomes Rodrigues2; Leandro Guimarães
Ribeiro3; Michael Dean Nascimento Brito 4; Profª Me. Anny Sionara Moura Lima
Dantas 5
https://drive.google.com/file/d/1I4qqtIgiOIZv33K_Xw11OrN_d-y0VDLC/view?usp=sharing

RESUMO
O Programa Laboratório Pedagógico: Saúde, Esporte e Lazer (LP-SEL) nasceu
para preencher a lacuna de ociosidade de jovens vivendo em ambiente de
risco, além de buscar a promoção e melhoria na educação, saúde, qualidade
de vida e interação social. O Programa ampliou-se na finalidade de consolidar
a função social da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), através de
atividades de extensão, facilitando o desenvolvimento integral de todos os
participantes nas diversas modalidades oferecidas, aliando a convivência social
à prática esportiva. Com a pandemia do COVID-19, o LP-SEL passou por
transformações em seu funcionamento. As aulas presenciais deram lugar às
remotas, sendo elas síncronas ou assíncronas. O futsal é um esporte que
requer aptidão, pois o espaço reduzido da quadra e a agilidade que se é
praticado torna a modalidade mais exigente em aspectos físicos, fazendo com
que seus praticantes precisem ter noção de tempo e espaço, agilidade, etc.
Para o objetivo do jogo ser alcançado, é indispensável ter domínios dos
fundamentos do futsal, que são padrões de movimentos básicos que devem
ser treinados e assimilados para sua pratica. A bolsista e os voluntários, sob
orientação da coordenadora do Programa, fizeram o planejamento da
modalidade para o primeiro semestre de 2020, mas ainda no período de
matrículas as aulas e atividades acadêmicas foram suspensas devido à
pandemia, obrigando-nos ao isolamento social. Por conta disto, as atividades
ficaram em pausa por quatro meses e uma mudança de planejamento foi
necessária. Decidimos por elaborar trabalhos científicos, buscando
contribuições positivas para aplicá-las no retorno das aulas presenciais.
Alcançaram-se os objetivos de fazer revisões integrativas com todos os
voluntários que permaneceram no projeto. Os trabalhos serão de suma
importância para novas aplicações nas aulas presenciais, quando houver o
retorno. O resultado das pesquisas gerou publicação em congresso e novos
questionamentos a serem explorados em estudos posteriores.
Palavras-chave: Futsal. Pandemia. Bem-estar.
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ENSINO HÍBRIDO NA PERSPECTIVA DOS ALUNOS: O CASO DE UMA
ESCOLA DA REDE PÚBLICA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Aline da Silva Xavier Magela1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente trabalho buscou investigar o funcionamento da proposta de ensino
híbrido para alunos do ensino fundamental de uma escola municipal, situada na
zona periférica da cidade do Rio de Janeiro. O objetivo da pesquisa foi verificar
se essa modalidade de ensino - considerada como parte do processo formativo
do aluno, dada a redução da carga horária das aulas presenciais em virtude da
pandemia de Covid-19 – tem efetivamente sido adotada por seu público-alvo. O
trabalho por ensino híbrido proposto pela Secretaria Municipal de Educação se
faz por uma intercomplementaridade das modalidades presencial e remota, e
por isso é fundamental que o aluno percorra essas duas etapas para que o
processo de aprendizagem planejado se efetive. A investigação contou com a
participação de 53 alunos de turmas de 8º e 9º anos, que responderam um
questionário de 11 perguntas objetivas de respostas múltiplas. A análise dos
dados coletados revelou que a grande maioria dos alunos sequer sabem o
significado de ensino híbrido, e consideram que o retorno às atividades
presenciais, ainda que em horário reduzido, os isenta de continuar participando
das propostas de trabalho remotas. De acordo com os alunos, a abstenção das
atividades remotas não está centralmente vinculada a falta de meios de
acesso, mas sim a falta de interesse e não saber manusear a plataforma. O
resultado preliminar da pesquisa evidenciou que a proposta de ensino híbrido
para alunos da rede municipal tem tido adesão pouco expressiva, e que isso
demanda um trabalho mais efetivo de conscientização desses estudantes por
parte da SME, gestão da escola e professores.
.

Palavras-chave: Ensino Híbrido. Educação Básica. Escola Publica.
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ROTAÇÃO POR ESTAÇÃO DE APRENDIZADO: REABILITAÇÃO EM IDOSO
PÓS-COVID
Altair Argentino Pereira Júnior1; Julia Wakiuchi2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A formação de profissionais de saúde, necessita ser revista constantemente e
precisa de inovações na sua prática pedagógica de ensinar. Diante do
momento atual vivido no mundo pela pandemia a maneira de ensinar e
aprender modificou-se repentinamente. O objetivo deste trabalho é apresentar
a estratégia de rotação por estação de aprendizado, como uma metodologia
ativa de ensino. A metodologia aplicada consistiu em quatro estações de
aprendizado, com a participação de quatro grupos, compostos por cinco
alunos. Na primeira estação foi realizado a leitura de artigos sobre a temática
escolhida: reabilitação em idosos pós-covid. Na segunda estação os alunos
criaram um protocolo de tratamento para os pacientes. Na terceira estação foi
feito o debate sobre os protocolos entre os alunos e o professor. E na última
estação os alunos foram submetidos a um teste por meio da plataforma de
aprendizado baseada em jogos Kahoot®. A atividade permitiu sistematizar e
organizar os conceitos e conhecimentos apresentados aos estudantes no
processo de aprendizagem. Conclui-se que os estudantes se tornaram autores
principais no processo de aprendizado, adquirindo o conhecimento e
compartilhando este entre os integrantes da atividade.
Palavras-chave: Metodologia ativa. Ensino. Saúde.
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL: A NECESSIDADE DA
TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA PARA PREVENÇÃO DA OBESIDADE
Amália Fernanda Costal1; Regina Mara Silva Pereira2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A obesidade é uma doença multifatorial e que atinge uma enorme parcela da
população, a prevenção e tratamento vem sendo discutidos na saúde publica
por meio de legislações e metas. No entanto é importante ressaltar que a
relação com a alimentação e hábitos alimentares mais se relaciona com a
patologia e traça paralelos as questões ambientais, socio culturais, economias
e psicológicas da doença. Sendo assim se faz necessário discutir a importância
da prevenção por meio de práticas educativas que envolvem a educação
alimentar e nutricional (EAN), uma prática pedagógica que visa gerar
autonomia as práticas alimentares saudáveis. A necessidade de transpor o
conhecimento em temas referentes a alimentação e nutrição para a população
é urgente, sendo utilizada como estratégia de prevenção da obesidade,
incluindo essas em todos os campos de saúde e educação e abordando todas
as fases da vida. Conforme sinalizado por Burlandy et al (2000) a baixa adesão
á mudança de hábitos alimentares, precisa ser reforçada além dos processos
atuais de educação em saúde, fazendo – se necessário uma abordagem mais
precisa entre as práticas educativas e o mundo obesogênico. Assim, a
aprendizagem no contexto citado, precisa utilizar de estratégias adequadas
para assimilação do conhecimento, permitindo as mudanças em seus hábitos
cotidianos, e a sua realidade social. Partindo do principio que a transposicão
didática resulta em inovações na educação, transformando o saber cientico em
saber em saber cotidiano, se faz aplicar esses saberes de maneira permanente
de EAN, efetiva, colaborativa, e adequada ao contexto situacional da realidade
populacional.
Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional. Transposição Didática.
Obesidade
REFERÊNCIAS
BURLANDY, Luciene et al. Modelos de assistência ao indivíduo com obesidade
na atenção básica em saúde no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Cad. Saúde
Pública, v. 36, n. 3, 2020.

1

Nutricionista,
Mestranda,
Universidade
Anhanguera
de
São
amaliafernanda@gmail.com
2
Doutora, Universidade Anhanguera de São Paulo, reginapereira1@anhanguera.com

ISBN: 978-65-88471-29-6

Paulo,

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
81

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

A CRISE NO ENSINO BRASILEIRO: UM PROJETO POLÍTICO
Richard Bonaldo1; Sabrina Guimarães2; Amanda Estrada3
Conhecer o ensino brasileiro em sua íntegra pode responder inúmeras
perguntas sobre a realidade do Brasil. Afinal, é a partir de uma educação de
qualidade que se estabelece na sociedade o senso político e social. Dessa
forma, compreende-se que para haver maior participação do eleitorado, há a
necessidade do saber. O saber geográfico, histórico, cultural e filosófico são
fundamentais para impedir alienações políticas. Atualmente, o que se
presencia no país são ideais abolicionistas, dos quais pregam a retirada do
direito a matérias pertencentes às ciências humanas. De que maneira formar
seres conscientes? Sendo que eles crescerão sem conhecer sua cultura, seu
país. Portanto o grupo responsável por este resumo vem realizando pesquisas
com estudantes de diferentes classes sociais, e diferentes nichos sociais para
extrair informações mais próximas possíveis da realidade de um todo, e a partir
dos resultados planejar soluções para diminuir a incidência de ignorância
política , e principalmente focar em medidas que aumentem a participação
política, visando diminuir consideravelmente, o número exponencial de votos
nulos/brancos registrados em eleições brasileiras. Em suma, o cenário
educacional atual do Brasil sofre cotidianos ataques, vindos por diversas vezes
do próprio poder executivo do país. São cortes orçamentários, demissões em
massa de educadores, defasagem de salários, além do sucateamento de
instituições de ensino. Ademais, a crise que era imensa anteriormente a
pandemia, cresce de maneira descontrolada, o colapso na educação torna-se
mais real do que nunca - uma verdadeira catástrofe anunciada. Conclui-se que
a negligência governamental vai além de uma falha, mas sim de um projeto
bem estruturado, e com foco em alienar para permanecer no poder àqueles
cuja corrupção e autoritarismo são adeptos.
Palavras-chave: Projeto político. Negligência governamental. Crise educacional
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PRÁTICA CURRICULAR EM EDUCAÇÃO FÍSICA I E O CONTEXTO
REMOTO: EXPERIÊNCIAS DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA BAIANA
Amanda Leite Novaes1; Nathalya Ribeiro Santos2.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A pandemia do COVID-19 tem impactado diferentes setores da sociedade. O
lema ―ficar em casa‖ determinou a necessidade de novas reformulaç es e
adaptações, o que não foi diferente para o ensino. Diante desse contexto,
como seria pensar a formação de professores(as) de Educação Física e
possibilitar experiências formativas teórico-práticas para os discentes? O relato
em tela, compreende experiências, adaptadas ao contexto remoto, do
componente de ensino denominado Prática Curricular em Educação Física I
(105h), ofertado no 1º semestre do curso de Licenciatura em Educação Física
da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia. O período em questão
foi do 1º semestre de 2021, com 15 encontros síncronos de 4h semanais, pela
plataforma googlemeet, organizados em: acolhimento e interação pela tela com
exposição do conteúdo programático, discussão de textos no coletivo e em
pequenos grupos por salas virtuais diferentes, escuta sensível e interativa com
professores(as) convidados(as) e intervalo para descanso de tela. Além disso
3h semanais para atividades assíncronas, em que disponibilizava-se pelo
classroom artigos, videoaulas e bloco de questões referentes aos eixos
temáticos: Formação e atuação profissional , Educação, Saúde, Treinamento e
Lazer. Contamos com a participação de três egressos do curso que
vivenciaram monitoria acadêmica, pesquisa e extensão durante a graduação
para relatarem suas experiências formativas. Dos 19 discentes, 15
responderam ao questionário final de avaliação sobre processo ensinoaprendizagem, condução das docentes e o próprio engajamento nas aulas
como discente. A maioria avaliou positivamente a experiência, indicando que
para os desafios do contexto remoto e a compreensão de primeiro semestre as
estratégias e condução das aulas foram de ―excelência‖, o processo foi
―proveitoso e lúcido‖, com ―enriquecimento de saberes‖. Apenas uma resposta
apontou ―dificuldade com ead em geral‖, o que nos sugere aprofundar a
reflexão sobre os desafios para aprendizagem em ambientes virtuais.
Palavras-chave: Ensino. Formação. Educação Física.
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DESEMPAREDAMENTO DA INFÂNCIA NO CONTEXTO PAULISTANO EM
TEMPOS DE PANDEMIA
Amanda Loureiro de Oliveira1; Lígia de Carvalho Abões Vercelli2
RESUMO
A presente pesquisa tem como objeto de estudo o desemparedamento da
infância no contexto paulistano em tempos de pandemia. Esta pesquisa é
motivada pelas seguintes questões: Como uma Escola Municipal de Educação
Infantil organiza seu território educativo, reconhecendo o valor do brincar e do
aprender na natureza? Que critérios são utilizados para planejamento de ações
que possibilitem às crianças viver a infância fora da sala referência? De que
forma ocorre o currículo da infância nesse contexto pandêmico? Tem como
objetivo geral analisar como a Emei organiza seu território educativo,
reconhecendo o valor do brincar e do aprender com e na natureza. Os
objetivos específicos são identificar os critérios utilizados para planejamento de
ações que possibilitem às crianças viver a infância fora da sala referência;
verificar de que forma ocorre o currículo da infância nesse contexto pandêmico.
Nossa hipótese é que mesmo com um currículo voltado à concepção de uma
criança ativa, potente e produtora de cultura, muitos professores da Emei
pesquisada entendem que o lócus central do processo educativo é a sala
referência. O universo da pesquisa é uma Escola Municipal de Educação
Infantil localizada no município de São Paulo, e os sujeitos participantesseão:
uma coordenadora, duas professoras e duas crianças. Trata-se de uma
pesquisa de cunho qualitativo e os instrumentos de coleta de dados são
conversa com as crianças, observação sobre o uso dos espaços, bem como
entrevistas com as professoras e coordenadora. Também faremos análise do
Projeto Político-Pedagógico da instituição e da legislação vigente. Os
referenciais teóricos que embasarão a pesquisa pertencem à Pedagogia
Crítica.
Palavras-chave: Educação Infantil. Desemparedamento da infância.Pandemia
Coronavírus
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RECURSOS DIDÁTICOS BILÍNGUES PARA EDUCAÇÃO DA CRIANÇA
SURDA: LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA NA RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA CAPES
Ana Carolina de Santana Moreira1; Beatriz Antunes Fonseca2; Isabelly de
Souza Ferrer Parra3; Vanessa Lopes Rodrigues4 Larissa Daniele de Jesus
Coelho 5;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente trabalho refere-se a um relato de experiência do módulo 2 do
subprojeto Alfabetização, do Programa de Residência Pedagógica da CAPES,
pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), atuante na EPG Anísio
Teixeira da Prefeitura de Guarulhos com uma turma multisseriada de educação
bilíngue com alunos entre 9 a 12 anos de idade. O objetivo deste programa é a
iniciação à docência dos alunos de graduação do curso de Pedagogia da
Unifesp, a partir da elaboração de materiais didáticos bilíngues a fim de
fortalecer, compreender e consolidar a relação entre a Universidade e a Escola
Pública. Os recursos são planejados em conjunto com a professora preceptora,
que é a professora regente da turma, estando em consonância com o seu
planejamento. A experiência relata sobre o desenvolvimento de materiais que
tenham como centralidade a Libras, e sejam pensados a partir dela,
assumindo-a como principal meio de mediação para a construção dos
conhecimentos, em adequação com o currículo do município. Os estudos são
organizados do seguinte modo: estudos teóricos sobre a educação de surdos e
letramento bilíngue, oficinas de conversação em Libras, e posteriormente os
diálogos e sistematização do processo de construção dos materiais. Tais
materiais baseiam-se na exploração de livros paradidáticos, de modo que
ambos foram adaptados para o trabalho com os educandos. Em suma, foram
elaborados jogos e atividades lúdicas a partir dos livros, utilizando como L1 a
Libras e relacionando com a Língua Portuguesa. A partir dessa ação reflexiva,
deparamo-nos com aprendizagens da atuação docente que foram: vivências
em adaptações de materiais didáticos bilíngues no formato digital,
reconhecimento das especificidades da educação de surdos, a importância da
centralidade da Libras para o desenvolvimento e construção dos saberes das
crianças, construção de reflexões da Língua Portuguesa como L2 e por fim,
estudos contínuos da Libras.
Palavras-chave: Educação Bilíngue. Materiais didáticos bilíngue. Libras.
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AULÃO VIRTUAL NO ENSINO MÉDIO: ABORDAGENS HISTÓRICAS PARA
O ENEM NA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DE HISTÓRIA
Ana Carolina de Souza Ferreira 1; Matheus Gleydson do Nascimento Sales 2;
Ewerton Rafael Raimundo Gomes3; Profa. Mestra Taynnã Valentim Rodrigues 4;
Profa. Dra. Patrícia Cristina de Aragão5
RESUMO
Em tempos de ensino remoto, pensar formas que articulem saberes históricos
e as aprendizagens para o Enem é fundamental, para que a fluência na
aprendizagem dos estudantes possa ocorrer. Diante da impossibilidade de
aulas presenciais, o aulão virtual através do google meet, contribui não apenas
para os processos de ensino e aprendizagem, mas cria, novas experiências
pedagógicas para docentes e discentes no ensino médio. Este resumo tem por
objetivo abordar sobre a experiência pedagógica do aulão virtual para
estudantes do ensino médio numa escola pública de ensino integral em
Queimadas – PB, através das ações do programa de residência pedagógica
subprojeto história da Universidade Estadual da Paraíba. Trata-se de uma
pesquisa articulada a um relato de experiência com estudantes do ensino
médio em que o ambiente virtual de aprendizagem subsidiado pelo ensino
remoto, propiciou os encontros educativos no campo do ensino de história. Os
aulões nas salas de aula de história do ensino médio, colaboram para a
produção do conhecimento histórico e quando ocorrem no espaço do digital em
rede, permitem pensar novas espacialidades em que a aprendizagem histórica
possa fluir. Advogamos a ideia de que os aulões virtuais de preparação para o
Enem, na residência pedagógica, tem apontado para novas possibilidades
tanto metodológicas, quanto de saberes relativos ao ensino de história na
escola cidadã integral.
Palavras-chave: Aulões. Residência Pedagógica. Relato de experiência.
.
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UM PLANO DE AULA PAUTADO NO OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL 11
Ana Caxone1; Naira Camargo2
RESUMO
O plano de aula é fundamental por explicitar quais são os objetivos da
aula, como serão atingidos e em quanto tempo. Ele funciona como uma guia
que orienta o professor sobre seus objetivos e abre um leque de opções
criativas a fim de alcançá-las. Desta forma, as plataformas digitais é uma
dessas opções, promove o contato com a tecnologia, transformando a aula em
um espaço criativo. É importante abordar conteúdos do cotidiano, como por
exemplo os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), que são um
apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o
clima e garantindo que as pessoas possam desfrutar de paz e de prosperidade.
O décimo primeiro ODS foi analisado, seu foco é tornar sustentável e seguro
os assentamentos urbanos; garantir a melhoria nos índices de qualidade do ar,
gestão de resíduos sólidos, gestão dos espaços urbanos, fazendo com que
sejam integrados e sustentáveis. Essas metas do ODS 11 conduzem ao plano
de aula com as temáticas: doenças relacionadas à água contaminada dos rios,
lixões, aterros sanitários e reciclagem; poluição do ar atmosférico e por fim a
poluição dos rios. Assim o ODS traz consigo o objetivo de promover melhoria
ambiental e social, tornando o ambiente sustentável, aspectos abordados no
plano de aula de forma interativa, com jogos e dinâmicas.
Palavras-chave: Plano de aula. ODS 11. Jogos.
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A EDUCAÇÃO DE SURDOS: REALIDADE DO ENSINO REMOTO EM UM
MUNICÍPIO DA GRANDE SÃO PAULO
Ana Clara Geraldes1; Érica Aparecida Garrutti de Lourenço2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este estudo, fruto de uma iniciação científica financiada pela Fundação de
Amparo à Pesquisa de São Paulo (Processo nº 2019/25418-4), fundamentada
na perspectiva sócio-histórica vygotskyana, tem como objetivo analisar a
mediação didática de docentes que atuam em salas bilíngues (Libras – Língua
Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa) formadas por alunos surdos. O início
desta coincide com o início do isolamento social e consequentemente com o
ensino remoto, requerendo a adequação da proposta para este contexto.
Assim, o estudo passou a enfatizar a compreensão da dinâmica das docentes
e do município no contexto de ensino remoto. A coleta de dados aconteceu em
uma escola polo bilíngue de um município metropolitano de São Paulo,
contando com a participação de três docentes bilíngues ouvintes, atuantes em
duas salas compostas por cerca de 10 alunos em cada uma delas, abrangendo
a faixa etária de 4 a 10 anos. Como recorte desta coleta, apresenta-se a
observação de uma reunião de planejamento, onde houve o esclarecimento da
organização destas docentes e da escola neste momento pandêmico. O
planejamento ocorreu baseando-se em um programa disponibilizado pela
secretaria da educação, e em roteiros de aprendizagem também propostos
pelo município e, considerando esse contexto, as três docentes produziram
recursos audiovisuais e realizaram videochamadas semanais ou quinzenais
com os educandos. Tendo o contato com os alunos, por meio de aplicativo de
mensagem, as atividades eram solicitadas e enviadas, com devolutivas
oscilantes, devido a diversas dificuldades relatadas pelas famílias – como não
acesso à internet, a falta de aparelho telefônico e a pouca disponibilidade dos
responsáveis devido a questões de trabalho. Notou-se um amplo esforço por
parte das docentes para a garantia aos educandos do acesso ao conhecimento
através de recursos que respeitassem suas características culturais e
linguísticas. Este estudo auxilia na compreensão da educação de surdos em
tempos de pandemia.
Palavras-chave: educação de surdos, ensino remoto, bilinguismo.
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EXPERIÊNCIA DE UMA AULA SOBRE TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM
NO CONTEXTO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
Autora: Ana D‘Arc Ribeiro-Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
(adarcribeiro@hotmail.com)
Orientador: Prof. Dr. Cláudio José Bertazzo-Universidade Federal de Catalão
(UFCAT)

O trabalho relata as experiências de docência de Geografia vivenciadas no
programa a Residência Pedagógica da Universidade Federal de Catalão
(UFCAT), em uma turma do 2° ano do Ensino médio. A aula foi planejada para
uma abordagem expositivo-dialogada em que foram utilizadas fotos exibindo as
transformações da paisagem. Mostrou-se, no desenrolar da exposição, uma
imagem sobre a Festa N. S do Rosário da cidade de Catalão. Os alunos se
entusiasmaram e passaram a interagir, apontando as barracas nas ruas, as
roupas dos dançadores de congada, as crianças felizes ou tristes, etc. Essa
aula foi um marco para eu assumir as responsabilidades da regência da classe.
Ali demonstrei o meu comprometimento em ministrar um conteúdo que
despertou o interesse dos alunos. Minha atuação contribuiu para dar sentido e
significãncia na aprendizagem. Conforme Santos (1998, p.61) a paisagem é
―Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. [...]
Não apenas formada de volumes, mas também de cores, movimentos, odores,
sons, etc‖. Desta maneira, a paisagem deve ser compreendida como tudo o
que está presente em uma determinada extensão do espaço terrestre e que
pode ser abrangido pelos nossos sentidos, envolvendo, portanto, tanto os
elementos visíveis como os não visíveis presentes nesse lugar. Por meio de
fotografias, foi possível os alunos identificar a tranformação do espaço
geográfico ao decorrer do tempo, por pessoas organizadas em sociedade.
Palavras chave: Paisagem, Espaço geográfico, Sociedade.
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UM DIA ESPECIAL: O USO DE DOCUMENTÁRIO PARA REFLEXÕES
ACERCA DE FAMÍLIAS NA PSICOLOGIA SISTÊMICA
Ana Lúcia Costa e Silva1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Apresenta-se, neste resumo, o relato de uma atividade desenvolvida junto a
alunos do curso de Psicologia de uma instituição privada no interior de Minas
Gerais. Em função da pandemia, a atividade foi desenvolvida no formato
híbrido. A partir do estudo dos conceitos da Psicologia Sistêmica, utilizou-se o
documentário ―Um dia Especial‖ que relata a rotina das mães de pessoas com
autismo, nas mais diversas idades, para compreensão de como esse
diagnóstico impacta as relações e configurações familiares. O objetivo do
trabalho foi propiciar um momento de reflexão crítica, no processo formativo do
aluno de psicologia, a partir de um tema ainda considerado desafiador para
muitos profissionais, considerando a perspectiva sistêmica, para
fundamentação e análise. Os alunos foram divididos em grupos e tiveram um
arquivo compartilhado no google apresentações no qual deveriam inserir, após
assistirem o documentário, as seguintes informações: breve descrição da
equipe de trabalho, uma indicação de filme ou outra mídia que se relacionasse
ao tema família e diversidade, uma dica de como o profissinal da psicologia
poderia atuar junto a este grupo e uma frase que pudesse descrever qual foi a
percepção do aluno ao realizar este trabalho. Ao final, todos as reflexões foram
agrupadas em um único arquivo, o que gerou um e-book da turma, que ainda
não foi publicado, ficando como atividade interna do curso. No dia da
socialização da atividade, foi possivel dialogar junto aos alunos o que
conseguiram aprender e apreender a partir da atividade, sobre a psicologia
sistêmica e como essa aprendizagem pode favorecer, positivamente, seu
processo formativo. O uso de filmes e documentários, como recursos didáticos,
amplia o leque de atuação docente permitindo que várias possibilidades sejam
construídas junto aos alunos.
Palavras-chave: Psicologia Sistêmica. Famílias. Autismo.
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AS IMAGENS E O ENSINO DE HISTÓRIA EM DIÁLOGO COM A
PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA
Ana Meyre de Morais1; Paulo Augusto Tamanini2;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Resumo: Este trabalho pretende discutir sobre as imagens que expressam
ideias sobre a vida escolar no meio rural. Sua presença no meio social tem se
tornado frequente e com isso pouco a pouco se tornado objeto de estudo, logo,
tornaram-se ferramentas indispensáveis para discussões. No ensino de
História o protagonismo dos sujeitos tem sua importância, em função de suas
ações ativas no contexto – urbano ou rural. E que as imagens suscitam
discussões pertinentes sobre a vida no campo, sobre a luta por uma educação
de qualidade que tem se intensificado e fortalecido a propostas metodológicas
que vieram favorecer a existência de novos atores políticos. Ao dialogar com a
Pedagogia da Alternância se tem a percepção sobre o quanto é importante o
aprofundamento das discussões sobre as propostas metodológicas voltadas
para o campo. Assim, a proposta apresentada, objetiva colaborar com a
inclusão do uso das imagens enquanto ferramenta pedagógica no ensino de
História para dialogar especificamente sobre contextos rurais e prática
pedagógica que se relacionam e fortalece a Educação no Campo. Por
entendermos que a discussão sobre o campo da política e da educação deve
ser constante. Para tanto, nos servimos dos estudos teóricos de Paulo Freire
(1987), Caldart (2009), Molina (2008), Nosella (2012), Bittencourt (2009) e
outros. Os resultados demonstraram que as imagens podem contribuir para
que se vá para além de um simples diálogo nesse âmbito da discussão sobre a
educação dos povos do campo, cuja realidade escolar rural precisa ser
desvelada nas escolas, nos centros acadêmicos.
Palavras-chave: Imagem. Ensino de História. Pedagogia da Alternância.

1

Mestra
em
Ensino.
ameyremorais@gmail.com
2

Secretaria

M.

de

Educação-Baraúna/RN.

E-mail:

Pós-Doutor em História (UERN). E-mail: paulo@tamanini.com.br.

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
91

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

A RELEVÂNCIA DO USO DO APLICATIVO WHATSAPP NO ENSINO
HÍDRIDO NA PANDEMIA DE COVID 19 E SUAS CONSEQUÊNCIAS
Cintia A C Leandro1; Ana Theresa Simões Rosa Borges2; Sophia Gontijo Mourão3; Elisa
4
Pinheiro Weber ; Letícia Freitas de Castro Silva⁵
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Introdução: Em dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde
anunciou o novo coronavírus "SARS-CoV-2" como o responsável pela
pandemia vigente. Desde então, são notórias as mudanças no meio acadêmico
provocadas por tal circunstância, as quais foram imprescindíveis para
manutenção de um ensino de excelência. Diante do cenário caótico instalado
no mundo, os meios digitais se tornaram aliados, por serem ferramentas de
fácil acesso, baixo custo e proporcionarem um melhor gerenciamento do tempo
pelos profissionais. Objetivos: Analisar os benefícios do uso de ferramentas
tecnológicas de simulação realística associadas a áudios de comandos via
Whatsapp em disciplinas com ensino híbrido em centros acadêmicos.
Metodologia e Resultados: A introdução do ensino híbrido nas aulas de
simulação realística do curso de Medicina na disciplina de Emergências
Pediátricas trouxe uma revolução no aprendizado dos alunos envolvidos. Com
esse novo método, que ao mesmo tempo é prático e assertivo na forma de
transmitir conhecimento e identificar potenciais erros, também tem seu lado
inovador quando é associado à ferramenta digital de comandos verbais pelo
Whatsapp, na qual consiste em simular uma situação real em que é necessário
expor o conhecimento consolidado com raciocínio clínico e resolver uma
urgência médica com uma sequencia rápida de intubação. Dessa forma, os
alunos conseguem transmitir pelo tom de voz e carga teórica prévia, utilizando
comandos que serão memorizados, com o intuito de manter esse aprendizado
à longo prazo. Conclusão: São notórios os benefícios de consolidação de
aprendizagem oferecidos para os acadêmicos com o uso de ferramentas
tecnológicas no campo da saúde.A pandemia de covid 19, sem desmerecer os
incomensuráveis prejuízos, nos trouxe possibilidades, que associadas a
métodos clássicos de aprendizagem, podem nos levar a melhores resultados.
Palavras-chave: Educação. Tecnologia. Medicina.

1

Medicina, Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH),
Medicina, Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH),
3
Medicina, Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH),
4
Medicina, Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH),
2

cinthiachaves@icloud.com
anattborges@gmail.com
sophiagontijoo2000@gmail.com
leticiafreitascsilva@gmail.com

⁵ Medicina, Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH), elisapweber@gmail.com

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
92

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES DE DOCENTES DE
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
.

Ana Valéria de Oliveira1; Jéssica Araújo Nunes2; Bernadete Lema Mazzafera3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
As ocupações relacionadas ao cargo de trabalho têm fator relevante nos
aspectos habituais de alimentação e estilo de vida das pessoas. Nesse
aspecto, docentes de ensino superior possuem uma rotina de trabalho com
altas sobrecargas horárias, fato que limita o estabelecimento de uma rotina
regrada e saudável. O presente resumo teve por objetivo descrever o padrão
do consumo alimentar de docentes de ensino superior e compreender a
influência do fator ocupacional nos hábitos alimentares, visando a promoção da
saúde e a prevenção de doenças crônicas degenerativas dessa classe
trabalhadora por meio de uma revisão de literatura. Foram utilizado dois
estudos empíricos que avaliaram a percepção de docentes por meio de
questionários, investigando o consumo alimentar, hábitos e comportamento
alimentares. A avaliação do estudo nutricional foi realizada por meio de coleta
de dados antropométricos. Em Caxias do Sul, verificou-se que os docentes que
apresentam características de estilo de vida ativos e saudáveis possuem maior
adesão aos hábitos alimentares adequados, assim como os docentes de
cursos da área da saúde. Na instituição de Várzea Grande constatou-se maior
prevalência de docentes eutróficos, porém os docentes do sexo masculino
apresentam maior índice de sobrepeso. Os participantes relataram consumo
adequado de alimentos saudáveis e baixo consumo de alimentos
ultraprocessados. Ambos estudos apresentaram alto consumo de bebidas com
adição de açúcar. Conclui-se nesses estudos que o perfil socioeconômico e o
grau de conhecimento dos docentes em relação à área da saúde podem estar
relacionados com o padrão alimentar, assim como o alto consumo de bebidas
adoçadas podem contribuir com o desenvolvimento de doenças metabólicas.
Mais estudos precisam ser realizados para a definição de um padrão
comportamental alimentar e desta forma, criar estratégias de atuação
preventiva nas doenças crônicas degenerativas em docentes.
Palavras-chave: Docentes. Estado nutricional. Padrão alimentar.
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Competências e Habilidades Inerentes às Atividades de Coordenação de
Curso de Graduação em Instituições de Ensino Superior
Ananere da Silva Cruz1; Ariane Cristina Silva2; Daniel Knebel Baggio3; Maria
Margareth Baccin Brizola4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O estudo surge da necessidade de se ampliar o debate sobre quais
competências e habilidades são inerentes ao cargo de coordenador de curso
de graduação nas Instituições de Ensino Superior privadas. A figura do
coordenador de curso foi por muitos anos simplesmente de mediador. A Lei do
Sinaes consolidou, definitivamente, a atuação ampla e abrangente do
coordenador de curso, por meio do seu envolvimento com questões
acadêmicas e administrativas da instituição de Ensino Superior. Se no passado
as atividades acadêmicas absorviam quase que a totalidade de suas funções,
hoje este profissional se vê tendo que desenvolver novas competências para
se adaptar às demandas sócio educacionais, incertezas de mercado e ainda
inseguranças e expectativas tanto dos discentes quanto dos docentes. Diante
da relevância da atuação do coordenador de curso como diferencial de
competitividade para IES. objetivou-se com este estudo conhecer quais
competências individuais, técnicas e comportamentais são consideradas
relevantes pelo coordenador de curso para fazer o gerenciamento de suas
funções. É necessário que o coordenador de curso tenha uma visão sistêmica
da instituição, para que consiga compreender a amplitude que seu curso está
inserido e seja capaz de ser a mola propulsora que irá impulsionar docentes,
discentes e técnicos-administrativos. O estudo classifica-se como um estudo de
campo, com abordagem qualitativa e quantitativa. Para coleta de dados utilizou
um questionário estruturado em Escala Likert de 5 pontos. Foi possível
constatar que as funções pertinentes ao contexto acadêmico, no qual os
docentes possuem maior interação no seu dia-a-dia, obtiveram um maior grau
de pontuação por parte dos entrevistados.É fundamental que as entidades
mantenedoras, conscientes da importância e relevância do coordenador de
curso para sustentação e manutenção do seu portfólio de serviços, invistam em
treinamentos, capacitação e desenvolvimentos de competências técnicas e
comportamentais adequadas a essa função.
Palavras-chave: Ensino superior, gestão acadêmica, perfil profissional
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UTOPIA: MOTOR DA DOCÊNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA? – UM
RELATO SOBRE O PROGRAMA DE RESIDENCIA PEDAGÓGICA
Andre Luiz Coutinho Vicente1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente resumo faz alusão às experiencias de docência que marcaram os
concluintes do Programa de Residencia Pedagógica (CAPES), alunos do curso
de Pedagogia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Em face da
pandemia de coronavírus que causou a suspensão das atividades presenciais
e que forçou uma reestruturação e reelaboração dos sentidos de ser/estar
docente e de formação integral humana, as atividades de docência do referido
Programa tiveram que ser repensadas. Pensando nas potencialidades dos
usos intencionais das Tecnologias de Informação e Comunicação e, tendo
como referenciais teóricos as projeções piagetianas e vygotskynas de
desenvolvimento cogntivo, a solução acordada foi a gravação de vídeo-aulas
com temáticas que atendam aos objetivos da BNCC e da Instituição para a
Educação Infantil. Também levou-se em conta as implicações sociais do
fenomeno de aquisição de habilidades de leitura e de escrita. As propostas dos
vídeos foram a de tratar sobre formas geométricas, cores, alimentação,
ampliação do vocabulário e higiene, tendo por objetivo o desenvolvimento de
―habilidades necessárias à construção de saberes de alfabetização e
numeramento entre os alunos da Educação Infantil e dos anos iniciais do
Ensino Fundamental‖ (UFRRJ, 2020, s/p). A perspectiva de uso de materiais
convencionais e que potencialmente têm sentido para as crianças foi uma
constante, assim como foi constante a preocupação com a elaboração das
atividades em um cenário totalmente novo de/para formação de professores.
Conclui-se que a ludicidade e a reinvenção compõem, mais do que nunca, a
ação educativa estruturada e intencional. Nesse processo, a utopia de dias
menos isoláveis tem se constituído como motor para o/a docente repensar
suas ações
.
Palavras-chave: Residência Pedagógica. Pedagogia. Alfabetização
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UMA ABORDAGEM SOBRE A AVALIAÇÃO NO CURSO DE
RESSIGNIFICAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NA ESCOLA
Andréa Sebastiana do Rosário Cavalcante Machado1; Carla Valentim Baraúna
de Araujo 2; Adriana Passos Moreno3.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A avaliação escolar tem sido alvo de debates e reflexões no âmbito
educacional. Diante disso, a Secretaria de Educação e Desporto (SEDUC) por
meio do Centro de Formação Pe. José Anchieta (CEPAN) proporcionou aos
pedagogos das escolas da rede estadual de ensino formação continuada com
intuito de aprimorar a prática profissional e contribuir para a melhoria da
qualidade do ensino. A avaliação por muito tempo foi utilizada como
instrumento de punição e ameaça aos estudantes. Com a implementação dos
testes padronizados considerado como um termômetro da aprendizagem, a
avaliação se configura como um mecanismo de acompanhamento do processo
cognitivo do estudante,o que poderá contribuir para o aprimoramento da prática
pedagógica e avanços na aprendizagem dos estudantes. Nesse sentido,
sabendo da importância do papel do pedagogo na escola, a SEDUC/AM, por
meio do Centro de Formação Padre José Anchieta ofertou aos pedagogos da
rede estadual de ensino o curso de Ressignificação da Prática Pedagógica na
modalidade a distância, a fim de contribuir para a melhoria do processo
educacional nas escolas da rede. Este trabalho visa socializar uma experiência
pedagógica da unidade 6 do curso, a qual nos proporcionou oportunidade de
compartilhar saberes e construir novos conhecimentos no que tange a avalição
escolar. O curso possui carga horária de 134h, na modalidade EAD e um
encontro presencial no início de cada módulo, transmitido por meio do Centro
de Mídias do Amazonas aos pedagogos dos 61 municípios. Para a realização
desse trabalho foi utilizada a pesquisa qualitativa aplicação de questionários
aos cursistas e tutores como instrumento de coleta de dados a respeito do
curso. Assim, o material utilizado no curso fomentou a reflexão do uso da
avaliação como importante instrumento para a melhoria da prática pedagógica
na escola.
Palavras-chave: Avaliação. Formação. Prática Pedagógica
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Andreia Neves Asami1. Mestrado Profissional em Ciências e Matemática,
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Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Os livros didáticos brasileiros dificilmente trazem, em seu conteúdo,
informações sobre o físico Hantaro Nagaoka, que foi pioneiro na idealização de
um modelo atômico contemplando um núcleo, semelhante ao de Rutherford,
amplamente divulgado e acreditado até os dias atuais. Sua hipótese atômica,
publicada em 1904, propôs que os elétrons com carga negativa estivessem na
parte externa do átomo, circundando um núcleo com cargas positivas, de
maneira análoga aos anéis do planeta Saturno. Notabilizou-se como referência
da física japonesa durante o período Meiji, quando o positivismo como método
de estudo nos mais diversos campos ganhou destaque. Esta pesquisa propõe
o ensino de atomística, utilizando o modelo saturniano de Nagaoka, por meio
de uma abordagem interdisciplinar com a história e filosofia da ciência,
adequada ao atual contexto educacional que requer mudanças de paradigmas
nos ambientes de aprendizagens das instituições educacionais. Foi realizada
uma revisão da literatura e sistematização dos dados de diferentes setores e
épocas, a partir de publicações acadêmicas e entrevistas. Encontramos relatos
de cartas trocadas entre os proeminentes cientistas da época e Nagaoka, com
o intuito de desencorajá-lo de sua descoberta, defendendo, entusiasticamente,
outras hipóteses semelhantes às de seu modelo atômico Saturniano. Frente às
adversidades nas comunidades acadêmicas internacionais e aos argumentos
que reforçavam a instabilidade de seu modelo proposto, Nagaoka decidiu
abandoná-lo e prosseguir com outros estudos. Seu pioneirismo na introdução
da linguagem e conceitos da ciência ocidental no Japão, deixando um legado
acadêmico aos pupilos, orientandos e às Universidades, foi decisivo para que
gerações futuras de cientistas japoneses conquistassem reconhecimentos
acadêmicos e prêmios internacionais, como o Nobel, até os dias de hoje.
.
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AUTONOMIA MORAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: FATOR DETERMINANTE
A UMA CONDUTA EMANCIPADORA
Autor Principal: Andresa Regina Sanchez
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este trabalho pretende mostrar a relevância da intencionalidade nas propostas
de atividades desenvolvidas na Educação Infantil, no que se refere à
intervenções para a construção da autonomia moral como fator de
emancipação social. Analisar a história do país para compreender as razões
que tornaram o povo brasileiro heterônomo e submisso à diferentes formas de
exploração que permanecem na contemporaneidade, em contextos difíceis dos
indivíduos perceberem a perpetuação de desigualdades, que fomentadas pela
ganância, utiliza de estratégias cada vez mais sutis. Resgatar o papel da
escola enquanto instituição que tanto pode ser reprodutora quanto
contestadora do ―status quo‖, para refletir a respeito de sua contribuição na
reversão desta característica histórica, a partir do local em que está situada,
para ampliar horizontes e promover o fortalecimento de identidades
estereotipadas pelo desdém ou pelo reforço de narrativas opressivas. Essa
heteronomia pode ser percebida na necessidade de se encontrar figuras que
representem a salvação, de acordo com o ideário nacional, conforme a
alternância de personagens históricos, políticos ou religiosos tem mostrado,
ressaltando a omissão para a responsabilidade individual com a escolha de
supostos mártires, inicialmente ovacionados, e posteriormente rechaçados por
posturas de ódio, que revelam a hipocrisia de discursos, que diante de atitudes
da esfera pública demonstram incômodo, mas quando reproduzidas na esfera
privada, são exaltadas ou minimizadas sob uma suposta postura de anomia.
Pertencer a uma nação exige a apropriação de identidades geográficas,
históricas e sociais que no Brasil são negadas, modificadas ou apresentadas
com eufemismos, cuja intenção é apagar as contribuições sociais dos povos
originários e africanos apesar de suas heranças culturais evidentes, que
invisibilizadas, tem interferido no processo de consolidação da democracia, que
ao invés de ser equânime, aprofunda desigualdades. Tornar-se cidadão em um
país onde suas narrativas históricas seguem sendo deturpadas em razão de
disputas de classe, gênero e raça é um problema que precisa contrapor
discursos midiáticos falaciosos e insistentes, que reforçam hábitos patriarcais,
ideias eurocêntricas e pensamentos judaico-cristãos, para que a construção da
autonomia seja possível. Pensando nessa questão, é necessário que desde a
Educação Infantil as atividades propostas contribuam com a reflexão individual
e com a desconstrução de estereótipos, para que o fortalecimento de diferentes
identidades em um contexto informacional cada vez mais difuso e alienante se
concretize.
Palavras-chave: autonomia, identidade, emancipação.
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DIFICULDADES NO USO DOS OBJETOS DE APRENDIZAGEM
Andressa Cristina Dadério de Melo1; Silvio Henrique Fiscarelli2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Os Objetos de Aprendizagem (OAs) são recursos digitais que podem ser
reutilizados para apoiar o processo de ensino e aprendizagem (WILEY, 2000,
2002). Esses recursos, para serem considerados um OA, precisam ser
interativos, lúdicos, explicar claramente os objetivos pedagógicos, priorizar o
digital, prover auxílio aos usuários, fornecer feedback constante e ser
autocontido (SILVEIRA, CARNEIRO, 2012). No decorrer do desenvolvimento
dessa pesquisa, procuramos identificar quais eram as principais dificuldades
encontradas pelos docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, no
referente ao uso dos OAs, nas aulas ministradas no laboratório de informática.
Para a coleta e posterior análise dos dados utilizamos a metodologia da
pesquisa ação. Ao analisarmos as entrevistas realizadas com o grupo de
professores, sujeitos da pesquisa, possibilitou que identificássemos as
principais dificuldades encontradas por eles para a elaboração do planejamento
das aulas ministradas no laboratório de informática utilizando os Objetos de
Aprendizagem. De acordo, com os dados coletados, as principais dificuldades
encontradas pelos docentes ao planejar as aulas que serão ministradas no
laboratório de informática utilizando os objetos são: a falta de tempo para
realizar as pesquisas, verificar a progressão dos conteúdos, localiza-los nos
repositórios, encontrar os OAs com atividades que contemplem os diferentes
níveis de aprendizagem, no decorrer do processo de alfabetização, e relacionar
as atividades propostas com o conteúdo que está sendo ministrado na sala de
aula. A partir dos resultados obtidos, podemos concluir que as dificuldades
enfrentadas pelos professores poderiam ser minimizadas se fossem ofertadas
formações continuadas e pontuais com o objetivo de auxiliá-los no momento de
planejarem as suas aulas, que serão desenvolvidas no laboratório de
informática. Essas formações preferencialmente deverão estar pautadas em
auxilia-los nos momentos de selecionarem os objetos de aprendizagem
adequados e que viabilizem o desenvolvimento das habilidades e
competências preconizadas pela BNCC (Base Comum Curricular, instituída
pela resolução CNE/CP Nº 2 de 22 de dezembro de 2017), a partir do emprego
deste recurso lúdico como das estratégias de diversificação metodológica.
Palavras-chave: Objetos de Aprendizagem. Formação Docente. Recursos
Digitais.
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YOUTUBE - O ENSINO ALÉM DA SALA DE AULA
Andressa dos Santos Nicolau1; Andrey Thomé da Costa2;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A internet é um elemento presente no cotidiano da maioria das pessoas e
atinge diferentes idades e níveis sociais. Ela está presente em diferentes
setores e possibilita o acesso às informações e noticias do mundo. Com a
pandemia do novo coronavírus a passou a ser elemento fundamental tanto
para o ensino, quanto para as empresas, que viram no trabalho remoto uma
forma de continuar suas atividades. Neste período, alunos e professores de
diferentes niveis educacionais tiveram que se adaptar ao novo modelo de
ensino à distância, modelo esse, ainda experimentado pela maior parte das
faculdades públicas do Brasil. Este trabalho apresenta um projeto de extensão
realizado no curso de Engenharia Nuclear na Universidade Federal do Rio de
Janeiro, iniciado no ano 2020 durante a pandemia do novo coronavirus. O
projeto integra ensino e pesquisa e tem por objetivo promover um diálogo da
universidade com a sociedade, através de vídeos desenvolvidos por alunos da
UFRJ e disponibilizados em canal do youtube (CanalIrradiação). Os temas
abordados nos vídeos tem como enfoque ampliar os conhecimentos dos alunos
sobre a área nuclear, e instruir o público em geral sobre os beneficios do uso
da radiação. Além de disso, em relação ao aluno o projeto foca no
desenvolvimento de competências como: comunicação, gravar e editar vídeos,
escrever, pesquisar, trabalhar em equipe, socialização, e etc. Atualmente o
projeto tem 15 alunos e já foram produzidos 18 vídeos. O canal do youtube tem
849 inscritos com mais de 13 mil visualizações e 800 horas de visualização.
Palavras-chave: Tecnologia da Informação. Rede Social. Engenharia Nuclear.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PRECONCEITO DENTRO DA ESCOLA ESCOLA AUTORITÁRIA VS ALUNA BOLSISTA
Andressa Basile Rezende1;Amanda Andrade Estrada2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O preconceito segundo o dicionário Michaelis é definido como:, ―opinião ou
sentimento desfavorável, concebido antecipadamente ou independente de
experiência ou razão; prevenção.‖. Em uma escola privada da zona sul de São
Paulo onde estudei como bolsista durante o ensino fundamental II e até a
metade do segundo ano do ensino médio,passei por diversas situações que
hoje posso nomear como : preconceito e autoritarismo. Houve casos
alarmantes como: assédio sexual dentro da instituição, suspeita de fraude
perante a prova de olimpíadas de conhecimento, assédio moral devido minha
condição de bolsista e boatos de privilégios inexistentes devido uma das
professoras ter vínculo familiar e nada foi feito nas situações relatadas Mas os
acontecimentos ocorridos no ano de 2019 passaram de um limite que não
poderia mais ser suportado, no ano em questão, presenciei atitudes de
desrespeito pela opção sexual de muitas pessoas ao meu redor e separação e
privilégio de turmas levando em conta apenas a classe financeira e o quão
rentável eram os alunos para a escola, e considerando o fato de ser bolsista,
eu e minha turma éramos esquecidos e culpados por qualquer problema que
existia na escola, sem contar as vezes que fomos subestimados como não
sendo capaz de certas coisas. Fui prejudicada diversas vezes pela predileção
da diretoria do colégio, tanto em competições como em apoio à minha carreira
e minha saúde mental. A escola autoritária trouxe prejuízo no âmbito
profissional e emocional, mas após os eventos ocorridos tive a oportunidade de
sair do colégio, porém a saúde mental mesmo após um ano de terapia não foi
restabelecida. Ainda hoje,preconceitos assim acontecem em diversas
instituições. Assim, o objetivo deste trabalho foi mostrar absurdos ocorridos
durante um momento crítico da vida, a adolescência, impedindo assim que
novas escolas autoritárias sejam fundadas.
Palavras-chave: Preconceito, Autoritarismo, Desrespeito.
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O RECONHECIMENTO DAS EMOÇÕES ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE
MANDALAS
Angela de Azevedo Leonardo1; Katya Freitas Barcellos2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A pandemia de Covid-19 trouxe diversos problemas, mas as sequelas
psicológicas e as questões relacionadas a problemas psicossociais, reações
emocionais e alterações comportamentais como: dificuldade de concentração,
irritabilidade, medo, inquietação, tédio, sensação de solidão, alterações de
sono, alimentação, além de transtornos como depressão e ansiedade são
marcas para além da doença em si. O presente estudo objetivou analisar a
importância de se trabalhar as habilidades socioemocionais nas escolas, nesse
período do retorno presencial, no qual após muito tempo confinadas em suas
casas pelo distanciamento social, as crianças voltam a ocupar as salas de aula,
para tanto, o acolhimento e a observação comportamental relacionadas à
questão emocional, por parte dos educadores, se torna condição primordial.
Como estratégia para tal finalidade foi necessária a busca em pesquisas
bibliográficas para apresentar como a construção de mandalas pode ser
utilizada para auxiliar no reconhecimento das emoções com base
principalmente nas teorias de C.G. Jung, um dos principais autores que usou a
construção e o simbolismo das mandalas em suas teorias. Enfim, por meio de
todo o estudo realizado foi possível identificar que a construção de uma
mandala, numa proposta de educação emocional, pode vir a auxiliar na
concentração e na expressão de sentimentos.
Palavras-chave: Acolhimento escolar. Educação emocional. Mandalas.
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REVISÃO SISTEMÁTICA DO ENSINO DE CÁLCULO: A VISÃO DA
EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Antonio Carlos Fonseca Pontes Junior1; Barbara Cristina Moreira Sicardi
Nakayama2; Antonio Carlos Fonseca Pontes3; Isaac Dayan Bastos da Silva4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão sistemática (RS) sobre o
ensino de Cálculo Diferencial e Integral (CDI), dentro dos programas de
Educação e Educação Matemática (EM) e analisar os eixos para os quais as
pesquisas tendem. Para nortear a pesquisa, fizemos a questão: qual é a
perspectiva dos programas de Educação e EM com relação ao ensino de CDI?
Para realizar a RS, foram utilizados as ideias de mapeamento e revisão
sistemática de Falbo et al (2017). Foram utilizadas como bases de dados a
Biblioteca Digital Brasileira de Dissertações e Teses (BDBDT) e da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Foram selecionadas 68 publicações que tinham como foco o
ensino/aprendizagem do Cálculo. Após a categorização, foram encontrados 6
eixos que denominamos: 1) Análise epistemológica sobre o ensino de Cálculo;
2) Análises históricas do ensino de Cálculo; 3) O professor de Cálculo; 4)
Aprendizagem de/no Cálculo; 5) A disciplina de Cálculo no curso; e 6)
Mapeamento sistemático. Como principais resultados foram a tendência
crescente da Educação e EM discutirem o ensino de CDI a partir de 1999 e, de
maneira geral, terem o eixo principal na Aprendizagem de/no Cálculo, de forma
geral, ou com a aplicação de alguma metodologia e/ou utilizando alguma
tecnologia diferente no ensino. Além disso, pode-se ver uma lacuna
preeminente na discussão do professor que Ensina o Cálculo, sendo elas
menos de 10% das publicações voltadas para esta temática.
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METODOLOGIAS ATIVAS: UM BREVE RESUMO
Antonio Gilbran de Lima1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente resumo tem por objetivo descrever resumidamente sobre
metodologias ativas. A aprendizagem ativa mais relevante é a relacionada à
nossa vida, aos nossos projetos e expectativas. A combinação de roteiros
semiestruturados e abertos, relacionando sempre o que consideramos
socialmente importante com a vida, interesses e necessidades de cada
estudante é decisivo para o sucesso na educação, para sermos relevantes
como docentes e como escolas. Outro aspecto importante é a formação inicial
e continuada de professores em metodologias ativas, em orientação/mentoria e
em tecnologias presenciais e on-line, bem como o compartilhamento de
experiências, da orientação dos mais experientes, da aprendizagem por
imersão e por ―cl nicas‖ com supervisão, não podendo contentar-se em ser
trampolins para outros níveis de ensino, mas realizar em cada etapa todas as
possibilidades de cada um. Por fim, as escolas que nos mostram novos
caminhos estão migrando para modelos mais centrados em aprender
ativamente com problemas reais, desafios relevantes, jogos, atividades e
leituras, ênfase em valores, combinando tempos individuais e tempos coletivos,
projetos pessoais de vida e de aprendizagem e projetos em grupo.
Palavras-chave: Metodologia Ativas; Aprendizagem; Escola.
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EDUCAÇÃO E PANDEMIA: COMO O DISTANCIAMENTO SOCIAL AFETOU
O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Agata Carvalho Pereira; Gabriela Cristina Resende; Any Caroline Maciel
Gomes; Érica Regina Silva
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Diante do isolamento social implantado como forma de barrar a infecção da
Sars-CoV-2, o Brasil optou pelo sistema de ensino remoto e, frente há dois
anos dessa pandemia, provocaram-se questionamentos em especial na área
da educação, fator que gerou novas adequações. Dessa forma, este trabalho
tem por objetivo refletir a importância de se discutir sobre o desempenho
educacional durante o período de distanciamento. Neste contexto, mesmo que
os meios tecnológicos sejam necessários para que os alunos mantenham
contato com o conteúdo, essa forma de ensinar imposta de maneira
emergencial mostrou diversos obstáculos dentro de um país que apresenta um
índice elevado de pobreza; consequentemente, temos uma população com
pouco ou nenhum acesso a ferramentas tecnológicas. Agregado a isso, a falta
de habilidade no manuseio destas provocou grandes dificuldades no processo
de ensino-aprendizagem, escancarando ainda mais os problemas educacionais
já existentes. Mediante tal situação, a necessidade de contato social suscitou
uma barreira que distanciou o educador do educando e afetou o direito à
educação de qualidade que os Direitos Humanos Universais propõem, isto é,
se antes o país não conseguia oferecer educação de qualidade a todos, hoje,
frente ao cenário pandêmico e os agravantes sociais e econômicos do país,
essa defasagem se destacou ainda mais. Além disso, percebeu-se que existem
outras metodologias de ensino que promovem e estimulam a autonomia e a
participação do estudante, e permitem o desenvolvimento de um cidadão mais
crítico e reflexivo. Com isso, notou-se que o ensino remoto tem os seus prós e
contras, mesmo com o retrocesso em relação à garantia do direito à educação
de qualidade.
Palavras-chave: ensino remoto, direito à educação, metodologias.
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DISCUTINDO OS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NO CONTEXTO
ESCOLAR
Ariadne Dall‘acqua Ayres1; Adriane Dall‘acqua de Oliveira2; Luiz Alberto Pilatti3;
Fernanda da Rocha Brando4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O ano de 2020 acendeu diferentes discussões socioambientais em todo o
mundo, devido à pandemia de COVID-19. Tratando-se do Brasil, esses
debates foram também acalorados pelo aumento da degradação ambiental.
Assim, o objetivo deste é apresentar uma prática escolar remota acerca do
papel das populações indígenas perante as problemáticas socioambientais do
país, em concordância com a aplicação da Lei nº 11.645/08. Assim,
desenvolveu-se uma atividade de Ciências com alunos de Ensino Fundamental
II, sucitando reflexões sobre as populações indígenas e o ambiente,
permeados por discussões sobre conservação da biodiversidade. Com o uso
de ferramentas de ensino remoto e com participação da docente responsável,
realizou-se uma ―sa da de campo virtual‖ em duas áreas ind genas para discutir
aspectos históricos, socioculturais e ambientais desse público e seus territórios,
em convergência à normativa federal da obrigatoriedade do ensino da história e
cultura indígena no contexto escolar. É possível depreender que atividades que
aproximam os alunos de diferentes realidades, em um contexto interdisciplinar,
favorecem a aprendizagem e o desenvolvimento de senso crítico. A prática
junto aos alunos desencadeou reflexões amplas acerca da importância da
incorporação da história e cultura afro-brasileira e indígena ao currículo escolar,
sobretudo sob o viés ecológico. Ainda se percebe que a Lei 11.645/08 pode ser
trabalhada de maneira conjunta dentro da escola, sob uma perspectiva
interdisciplinar, além da possibilidade do rompimento de estereótipos
construídos socialmente acerca das populações indígenas. Acredita-se que o
enfoque nas contribuições dos conhecimentos construídos por esses atores
relacionados à conservação da biodiversidade, atrelado à perspectiva das
contribuições geradas ecológica e socialmente pela presença de populações
indígenas, deve ser vista como fundamental para a manutenção do ambiente,
sobretudo frente à degradação ambiental que vem crescendo no Brasil nos
últimos anos.
Palavras-chave: Relações étnico-raciais. Povos indígenas. Ensino remoto.
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O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA FORMAÇÃO DOCENTE NA
UNIVERSIDADE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.
Ariel Pimenta Baptista Teixeira1; Dr. Arthur Vianna Ferreira 2;
RESUMO
O presente trabalho tem como foco ilustrar como as tecnologias digitais estão
presentes na educação, inclusive durante situações de conflito (JARES, 2002),
como a da pandemia do Covid-19. Como referencial teórico ilustra-se
autores como Valente (2014), Lévy (2000), Santos (2020), e com a utilização
das aulas ministradas no ensino remoto, oriundo da UERJ (FFP) como principal
fonte para explicitar como o virtual se relaciona com a educação e suas
práticas, sendo alterado apenas pela maneira de se comunicar. Nesse sentido,
o remoto passou a ser um ambiente propício para a transmissão desse ensino.
Essas mudanças, durante a pandemia, como a criação de um Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA) – por exemplo, auxiliaram na perpetuação do ensino
para as Universidades, nesse caso em específico, a Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ), mais precisamente a Faculdade de Formação de
Professores. Além disso, consegue-se reconhecer as práticas educativas para
além das quatro paredes acadêmicas. Ampliando claramente a ideia de
educação e verificando o quanto aulas ministradas por um meio diferente do
bancário (FREIRE, 1967) foi eficaz para a construção de um pensamento
educativo coeso e livre. Isso tudo por meio de atividades propostas, fóruns e
disponibilidade para lidar com qualquer contratempo por parte dos discentes.
Palavras-chave: Tecnologias Digitais. Educação. Pandemia.
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A EDUCAÇÃO POR COMPETÊNCIAS NO ENSINO SECUNDÁRIO EM
MOÇAMBIQUE: SUAS IMPLICAÇÕES
Aristides Culimua1
RESUMO
Em decorrência do lema ‗aprender a aprender‘ do Relatório para a
UNESCO, coordenado por Delors et al. (2001), impõe-se no Ensino Secundário
em Moçambique, o desenvolvimento de uma abordagem educacional que seja
capaz de conferir competências nos(as) alunos(as), tendo em vista a sua
inserção no mercado do trabalho. Assim, esta reflexão se propõe a analisar as
implicações decorrentes desse modelo hegemônico no que concerne a prática
docente em sala de aula. Em geral, os esquemas eminentemente
individualistas e meritocráticos intrínsecos a esse paradigma dominante
acabam por assumir um papel significativo para a precarização do magistério e
das formas de acesso aos saberes escolares pelos(as) alunos(as). Como nos
lembra Arroyo (2013), por influência das políticas educativas neoliberais, o
trabalho docente tende a ser limitado ao simples treinamento das
competências, em prejuízo de outras dimensões que deveriam nortear o
processo de ensino e aprendizagem em salas de aulas como, por exemplo, a
função educadora docente. Este estudo é de cunho bibliográfico, e valeu-se do
método hermenêutico para a análise dos materiais consultados. As discussões
aqui discorridas sugerem a revisão desse status quo por meio da
(re)valorização dos princ pios democráticos e intersubjetivistas da ‗pedagogia
do oprimido‘ (FREIRE, 2017) com vistas a profissionalização do magistério e a
plena concretização do acesso ao conhecimento científico pelos(as) alunos(as)
do Ensino Secundário em Moçambique.
Palavras-chave: Competências. Ensino Secundário. Moçambique.
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A IMPORTÂNCIA DOS AVÓS NA EDUCAÇÃO DOS NETOS ONTEM E HOJE
Arnaldo Coelho Teixeira Junior1; Neila Barbosa Osório2; Luiz Sinésio Silva
Neto3
RESUMO
Esta pesquisa buscou identificar as características de diferentes gerações que
tiveram a intervenção de seus avós em seu processo educativo. Para tanto, foi
realizada uma pesquisa exploratória ao longo do Curso de Formação de
Educadores do Centro Intergeracional Sarah Gomes, na Universidade Federal
do Tocantins – UFT, onde foram aplicados questionários para os colaboradores
em treinamento, dentre eles, alunos de graduação e pós-graduação, jovens e
velhos, além de profissionais de diversas áreas. Os resultados mostraram que
quando os avós exercem papel ativo na educação dos netos, além de melhorar
a qualidade dos relacionamentos intergeracionais, ocorre um alargamento do
contexto educacional, pois agrega outras dimensões ao processo educativo,
sendo elas: cultural, artística, lúdica, histórica, entre outras. Antigamente, por
questões culturais ou financeiras, os avós participavam com maior frequência
do processo educativo dos netos, cujo relacionamento era marcado por afeto e
respeito. Esta relação de diálogo e respeito perdeu forças com o passar dos
anos, principalmente com a chegada da internet e outras tecnologias.
Atualmente, a interação entre avós e netos tem diminuído cada vez mais, em
decorrência da segmentação de gerações em espaços exclusivos. Ainda que
haja respeito, falta diálogo e atenção, limitando-se a rápidas interações, o que
faz com que ambas as gerações deixem de ganhar o que a troca de
experiências entre elas tem a oferecer. Destarte, há que se pensar em espaços
que promovam o convívio intergeracional, quebrando preconceitos, gerando
aprendizado mútuo e propiciando a continuidade de tradições e culturas.
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DISCUTINDO DESIGUALDADES
Luana Beatriz Lucena Gomes1; Luis Gustavo Ribeiro Ferreira2; Arnaldo
Domingos Santos Laranjo3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O tema desenvolvimento sustentável está lançado como um desafio global
para todos os governos. A ONU lançou a Agenda 2030, listando 17 objetivos,
com 169 metas a serem alcançadas até o ano de 2030. O objetivo deste
trabalho é apresentar um plano de aula que aborde o ODS 10 desta agenda,
Redução das Desigualdades, promovendo uma reflexão e a problematização
deste tema, utilizando as disciplinas de Ciências e Matemática, de forma a
conscientizar a comunidade escolar sobre um assunto que afeta a todos. O
plano foi baseado em metodologias ativas, dentro das disciplinas citadas, com
conteúdos coerentes com as habilidades e competências associadas a elas na
BNCC e baseados num ambiente virtual devido à pandemia. Num primeiro
momento, busca-se a ludicidade para introduzir o tema dos ODS, pelo uso de
um quebra-cabeças online, como uma atividade de estimulação cognitiva. Num
segundo momento, busca-se dar informações atualizadas aos estudantes
através de vídeos e estatísticas sobre os diversos tipos de desigualdades que
existem, possibilitando que os estudantes visualizem a dimensão dos
problemas. No momento final, busca-se o exercício da análise crítica sobre as
estatísticas apresentadas e os vídeos propostos, baseada na realidade de cada
estudante, através de produção de textos com ideias para a redução das
desigualdades que estão a sua volta. Com o fomento de debates em sala de
aula, busca-se a conscientização sobre algumas desigualdades e seus reflexos
(doenças por falta de saneamento básico, DST, gravidez na adolescência etc),
por meio de vídeos e dados estatísticos, além da produção de textos para
divulgação na comunidade escolar através de um mural virtual. Acredita-se que
com isso se possa introduzir o importante tema dos ODS e fomentar a
discussão entre os estudantes sobre o tema das desigualdades, cujo alcance
das metas parece ser estruturante para a realização de todos os outros
objetivos.
.
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TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO E APRENDIZAGEM: ENSINO
HÍBRIDO, PLURIDIVERSIDADES E INCLUSÃO
Ayala de Sousa Araujo1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Consideramos a importância dos usos das tecnologias digitais da informação e
comunicação (TDIC) nas instituições educacionais, como potencializadoras do
processo de ensino e aprendizagem. Fazendo frente na luta por uma
sociedade e educação que possa ser efetivamente justa, democrática,
antirracista, sustentável, respeitando nossas pluridiversidades. Na medida em
que partimos da compreensão de que a inclusão escolar diz respeito ao acesso
e permanência das pessoas nas escolas, de modo que a escolarização seja
acessível a todos/as, indistintamente, pois a partir da promulgação da
Constituição de 1988, a educação passou a ser entendida como um direito
fundamental e universal. Nesse sentido, esta proposta tem como intuito, a
realização de uma reflexão sobre os princípios pedagógico-didáticos que
orientam os usos das TDIC como potencializadoras do processo de ensino e
aprendizagem. Para isso, o procedimento metodológico se embasa nos
princípios e técnicas da abordagem exploratória e método bibliográfico. No
sentido de tentar estabelecer um diálogo que aponte possíveis tensões e
possibilidades amparadas nas teorias pedagógicas presentes no contexto
educacional brasileiro. A partir dos fundamentos da necessidade de reinvenção
da escola em termos de de(s)colonialidades relacionados as categorias de
conexão, encontros e diálogos e da produção e decantação de conhecimentos
e experiências. A partir da Descrição de alguns princípios teórico-práticos
fundamentais a uma educação com a rede. E, na criação de possibilidades de
reorganização do trabalho educativo para que seja mais democrático, inclusivo,
justo, sustentável, antirracista e com qualidade social para todos/as/es.
Palavras-chave: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Trabalho
Pedagógico. De(s)colonização.
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Um protótipo de framework para desenvolvimento de plano de aula com
Desenho Universal para a Aprendizagem - DUA
Ma. Babette de Almeida Prado Mendoza1; Profa Dra Adriana Garcia Gonçalves2
Acesse a apresentação deste trabalho

RESUMO
O presente trabalho visa apresentar um protótipo de Framework para
aplicação do Desenho Universal para a Aprendizagem – DUA - em
planejamento de aula das séries do Ensino Fundamental I. A pesquisa
consistiu em realizar um levantamento bibliográfico sobre DUA derivados de
pesquisas e atividades do CAST - Center for Applied Special Technology –
principal liderança responsável por estruturar e divulgar o Universal Design for
Learning (UDL), o DUA, como uma abordagem que pretende eliminar as
barreiras à aprendizagem para todos os alunos. O problema de pesquisa que
guiou essa investigação partiu do questionamento de se seria possível a partir
do entendimento dos Pricípios e Diretrizes do DUA descritos pelo CAST,
organizar um conjunto de orientações simplificados e objetivos capazes de
guiar as ações do professor na elaboração de um plano de aula. Trata-se de
pesquisa de natureza qualitativa; quanto aos objetivos trata-se de pesquisa
exploratória, descritiva e explicativa; quanto ao procedimento, trata-se de
Levantamento Bibliográfico Sistemático, com a finalidade de organizar as
referências sobre o DUA publicadas no site do CAST. Com o presente estudo,
confirmamos a necessidade a a viabilidade de um framework capaz de
apresentar o DUA como uma abordagem pedagógica que auxília o professor a
efetivar os fundamentos da Educação Inclusiva. A pesquisa revelou ser
possível projetar um framework que descreve as características do DUA, ao
mesmo tempo que orienta o professor a introduzir pouco a pouco os Princípios,
Diretrizes e Pontos de Verificação na sua rotina de planejar aulas com DUA.
.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E INTEGRAÇÃO DE LICENCIATURAS:
COMO PROVER ACESSO A QUEM SER PROFESSOR
Bárbara Akemi Sato1; Remi Castione2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente trabalho discute a formação docente para a Educação Básica,
abordando os problemas que permeiam esse assunto,como a baixa
atratividade pela carreira docente, a grande evasão dos estudantes de
pedagogia e licenciatura, políticas de formação inicial e continuada
descontínuas, entre outras questões. Esse estudo tem como objetivo investigar
como o acesso diferenciado pode proporcionar uma nova forma de ingresso e
contribuir para atrair interessados à carreira docente do magistério da
Educação Básica. Para tanto, a pesquisa partirá da modificação da LDB, art.
62-B, por meio da Lei nº 13.487, de 30 de agosto de 2017,que alterou o acesso
aos professores da rede pública em exercício da Educação Básica sem
diploma de graduação a cursos de formação de professores por meio de
processo seletivo diferenciado. Essa Lei é uma grande aproximação entre as
Universidades das demandas da escola, possibilitando interação entre o
professora da Educação Básica e o professor da Universidade, unindo teoria e
prática. A partir dessa Lei, será apresentada uma proposta de ingresso em uma
nova formação interdisciplinar, estendida a qualquer interessado em ser
professor, não se restrigindo apenas aos profissionais em exercício. E como
fonte inspiradora, será analisada a experiência exitosa do Curso de Pedagogia
para Professores em Exercício no Início da Escolarização – PIE, ministrado
pela Universidade de Brasília aos professores da Secretaria de Educação do
Distrito Federal, entre os anos de 2001 e 2005. A formação de professores e as
diretrizes dos cursos de pedagogia e licenciatura precisam atender às novas
necessidades da sala de aula, diante da Base Nacional Comum Curricular BNCC e BNC-Formação, que tem a interdisciplinaridade como um novo
caminho para o desenvolvimento das competências requeridas. O percurso
metodológico será a abordagem qualitativa, realizada por meio de um estudo
de caso ancorado na análise documental.
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LUDICIDADE NO APRENDIZADO DE QUÍMICA: JOGO SOBRE A TABELA
PERIÓDICA
Bárbara Lima Santiago da Costa1; Adriana Haddad Nudi2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Os professores são diariamente desafiados a buscar estratégias para motivar a
aprendizagem de seus alunos, seja pelo fato de o ensino de química ser muito
associado à memorização de conceitos, e, na maior parte das vezes,
desconectado do cotidiano do aluno, tornando o aprendizado pouco
interessante, seja devido as mídias digitais, que disponibilizam de forma rápida
uma grande quantidade de informação. Os jogos didáticos podem ser grandes
aliados no que diz respeito a estimular o interesse dos alunos. Sendo assim,
neste trabalho desenvolvemos um jogo de tabuleiro sobre a tabela periódica
para ser utilizado como recurso didático para auxiliar o aprendizado de química
em sala de aula, e de forma lúdica demonstrar aos alunos a importância da
tabela e a utilidade dos elementos nela representados. O jogo é composto por
tabuleiro, inspirado no jogo ludo; cartas de perguntas coloridas que abordam
três temáticas – Histórico e estrutura da tabela (cartas azuis); elementos
utilizados no dia a dia do homem (cartas amarelas) e elementos utilizados pela
indústria ou danosos (cartas vermelhas); peões e dado. Para saber qual dos
grupos iniciará o jogo, o dado será jogado e quem tirar o maior número
começa. A sequência dos jogadores segue no sentido horário. Com a
sequencia dos jogadores definidos é hora de começar a jogar. Joga-se o dado
para saber quantas casas se vai andar, caso caia na casa contendo o ponto de
interrogação será preciso responder uma das perguntas contidas nas cartas do
jogo. As perguntas precisam ser respondidas em tempo determinado. O grupo
que não responder a pergunta dentro do tempo determinado fica uma rodada
sem jogar; e quem errar a resposta volta as casas que avançou. O objetivo é
que os alunos percorram o tabuleiro e respondam as perguntas sobre a tabela
periódica e dessa forma construam seus conhecimentos sobre química.
Palavras-chave:
aprendizagem.
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INDÍGENAS EXISTEM
Bárbara Caroline Meira Siqueira Mota1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A partir da unidade curricular Didática, do curso de Ciências, licenciatura, da
UNIFESP, foi proposto o desenvolvimento de um plano de aula de Ciências
baseado em algum dos O.D.S. (objetivos para o desenvolvimento sustentável),
que são políticas públicas pré estabelecidas pela ONU com a intenção de
melhoria da qualidade de vida das pessoas, em especial das crianças até
2030. Sendo assim, o O.D.S escolhido foi o 15 "vida sobre a terra", no qual, o
enfoque foi a temática indígena. Com os principais objetivos de: valorizar e
respeitar os direitos à terra dos povos indígenas, conhecer a cultura de
algumas etnias brasileiras e promover uma educação decolonial antirracista.
Metodologia: para tal, foi desenvolvido um modelo de plano de aula proposto
aos estudantes, organizado com bloco temático, objetivo, conteúdo e
procedimento que após finalizado foi apresentado para um grupo de
professores e gestores de uma escola estadual da diretoria de ensino de
Diadema. Procedimentos metodológicos: O plano de aula com finalidade
interdisciplinar contemplado pela BNCC de Ciências da Natureza e Geografia,
indicado para o nono ano do ensino fundamental II. A proposta envolveu a
apresentação do O.D.S. 15, roda de conversa, levantamento dos saberes
sobre cultura indígena, temas como pandemia, direito à terra, que durante a
proposta poderia ser realizado de modo presencial ou online. E no fim da
etapa, apresentação de um documentário: "Índios do Brasil, quem são eles?".
Na etapa dois, foi proposta uma apresentação das leis de direito à terra
indígena, dados de distribuição do IBGE e notícias atualizadas. Finalizando, a
sugestão novamente com discussão em grupo sobre indígenas na cidade e
impactos da pandemia. Na etapa três, foi sugerida a apresentação dos
movimentos nacionais de articulação dos povos indígenas, como
representatividade do movimento decolonial e produzem literatura, música,
artesanato entre outras culturas, indicação de nomes para conhecer. Contudo,
foi sugerido aos professores, conversar sobre o movimento decolonial, em
especial o consumo de cultura indígena. Avaliação: a proposta seria trabalho
em grupo de pesquisa de alguma etnia indígena, citando o contexto atual e
apresentar aos colegas. Conclusões: Entende-se a importância de valorizar a
cultura nacional e ancestralidade, que é parte também da Ciência, pouco
discutida mas tão necessária para a formação da sociedade.
Palavras-chave: Indígena. Terra. ODS.
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PROJETO #ADOTE: METODOLOGIA ATIVA PARA O ENSINO DE
MICROBIOLOGIA
Bárbara Rodrigues Cintra Armellini, Alexandre La Luna, Alisson Pinto de
Almeida, Alicia Moraes Tamais, Rita de Cássia Café Ferreira
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O projeto #Adote foi criado em 2013 com o intuito de tornar o ensino de
Microbiologia mais dinâmico e atrativo para os estudantes. Nele, os alunos
utilizam o espaço das redes sociais para realizar postagens e discussões. O
#Adote possui duas vertentes: ―Adote uma Bactéria‖, realizado com alunos de
graduação dos cursos de Biomedicina, Ciências Fundamentais para a Saúde e
Odontologia da Universidade de São Paulo; e ―Adote um Microrganismo‖,
realizado com alunos do segundo ano do ensino médio integrado ao técnico
em administração de empresas ou em eletroeletrônica do Instituto Federal de
São Paulo, campus Sorocaba (IFSP – Sorocaba). No ―Adote uma Bactéria‖ os
alunos são divididos em grupos e cada um adota um gênero bacteriano. A
partir disso, os alunos realizam postagens com os temas trabalhados em sala
de aula, relacionando o conteúdo com os gêneros bacterianos ―adotados‖. Ao
final do período de postagens, os alunos realizam uma apresentação de
seminários para a turma toda, além de produzir um material de divulgação
voltado para o público leigo frequentador de feira e eventos. Já no ―Adote um
Microrganismo‖ os alunos são distribu dos em cinco grupos e cada um adota
um microrganismo: archaeas, bactérias, vírus, fungos ou protozoários. Cada
grupo responde a 6 desafios postados pelo professor da turma na rede social,
sendo os três primeiros gerais e iguais para todos os grupos e os três últimos
específicos de cada microrganismo. Ao término dos desafios, os alunos
também realizam uma apresentação de seminários para os colegas e/ou
produzem um material de divulgação. Em ambos as discussões nas redes
sociais são feitas pelos mediadores que são alunos do ICB-USP que já
passaram pelo projeto anteriormente. O #Adote vem se mostrando eficaz para
o aprendizado dos alunos e foi uma abordagem importante para esse período
pandêmico, em que atividades remotas se tornaram necessárias.
Palavras-chave: Ensino de Microbiologia; Metodologias Ativas; Redes Sociais.

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
116

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

RELATO DE EXPERIÊNCIA: PROJETO LER É PRESENTE
Bárbara Santos da Silva; Juliana Aico Moraes Fujishiro
.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente relato de experiência busca apresentar o projeto: ―Ler é presente‖,
implementado na escola pública Professora Maria Nazareth de Moura
Veronese, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Este projeto, que
ainda está em andamento, tem como objetivo desenvolver a leitura autônoma
dos alunos do 5º ano e trabalhar o comportamento leitor dos alunos do 1º ano.
Entende-se que é responsabilidade da escola garantir e possibilitar situações
em que as crianças tenham oportunidades para se transformarem em leitores
críticos. Dessa maneira, o professor deve proporcionar momentos em que se
possam formar leitores competentes, uma vez que, os alunos somente se
formarão como leitores autônomos se puderem atuar como tais em sala de
aula. Pensando nisso, nós, professoras dos anos iniciais Bárbara (5º ano) e
Juliana (1º ano), decidimos organizar este projeto. Nesta proposta, os alunos
do 5º ano leem para os alunos do 1º ano, uma leitura que desta vez não terá o
professor como interlocutor direto. Aos alunos do 5º ano, trata-se de uma
oportunidade de serem leitores para crianças menores, de fazer boas escolhas
literárias para estes meninos e meninas, onde para além da fluência leitora,
busca-se o encantamento. Aos alunos do 1º ano, cabe trabalhar outros
aspectos voltados ao comportamento leitor, tais como, comentar ou
recomendar a leitura e antecipar o conteúdo do texto com base na capa do
livro, reler para verificar o que se compreendeu, ampliar o vocabulário e
repertório dos alunos e proporcionar a troca entre os diferentes anos/idades. O
projeto iniciou-se em 05 de abril de 2021, quando os alunos do 5º ano
escolheram um título e foram à sala do 1º ano para ler. Desde então, uma vez
por semana essa leitura acontece. Até o momento a experiência tem sido rica
tanto para as professoras quanto para os estudantes.
Palavras-chave: Alunos. Interação. Leitura.
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PRODUÇÃO DE VÍDEOS EDUCATIVOS DE MATEMÁTICA NA RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA DURANTE O PERÍODO DE ENSINO REMOTO
Beatriz Barbosa Lopes 1; Thiago Araújo de Lima Matos 2; Daniella Isadora de
Assis 3; Márcio Gustavo Vieira4
RESUMO
O programa Residência Pedagógica, pela Universidade Federal de Viçosa,
consiste num estágio remunerado, promovido pela CAPES, trazendo uma
proposta interdisciplinar ao agregar as disciplinas por áreas. O núcleo de
Ciências Naturais e Matemática, formado pelas disciplinas Química, Física e
Matemática, está atuando na Escola Estadual Dr. Raimundo Torres. No
entanto, devido à Pandemia do novo coronavírus, as escolas do país
suspenderam as aulas presenciais e ingressaram em uma modalidade de
ensino remoto. A Secretaria de Educação de Minas Gerais desenvolveu o
Plano de Estudo Tutorado - PET, um material didático para que os estudantes
resolvam atividades escolares programadas de forma não presencial e
autoinstrucional, visando minimizar o impacto da interrupção das
aulas.Entretanto, notou-se que o distanciamento do professor no processo de
ensino e aprendizagem dificultou a compreensão dos alunos em relação aos
conteúdos, o que provocou a diminuição do engajamento nos estudos
autônomos. Assim, com o objetivo de apoiar os alunos da escola nesse período
remoto, os residentes , produziram videoaulas como material complementar. A
partir dessa proposta foi possível utilizar metodologias alternativas para
promover uma aprendizagem mais significativa, como a contextualização do
conteúdo, a interdisciplinaridade, o uso de tecnologias e mídias digitais no
processo de ensino, as quais os professores vêm apresentando dificuldades de
introduzir em suas aulas. Foram produzidos videoaulas sobre: simetrias, em
que suas aplicações foram contextualizadas em diversas áreas; potenciação e
radiciação, trabalhando as definições e propriedades através da ludicidade com
o jogo Uno; e aspectos da arquitetura mineira sob a perspectiva matemática
para o auxílio no PET comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais. Além
disso, a proposta deste trabalho oportunizou o manuseio de ferramentas
tecnológicas, bem como experiências didáticas inovadoras de ensino à
distância e aplicação de teorias educacionais estudadas na universidade.
Palavras-chave: Videoaulas; Ensino à distância; Metodologias alternativas.
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O RETORNO AS AULAS NO ENSINO HIBRIDO, UM PROTOCOLO A SER
CUNPRIDO.
Benedito de Souza lima. Secretaria municipal de educação e CREDE 11.
Jaguaretama – Ceará.
Introdução. Convivendo com a insegurança da pandemia da COVID-19,
vulnerabilidade das famílias brasileiras, o surgimento de uma nova ameaça
pela Variante Delta e a população de alunos não vacinados, os Governos
estaduais tomam a iniciativa de autorizar o retorno das aulas presenciais, desta
vez no formato do ensino hibrido. Neste âmbito a determinação vem
acompanhada de um protocolo a ser seguido com uma gama de requisito sem
destacar os pontos de vistas que dificulatam o cumprimento. Mediante isto,
levanta-se um único estudo de caso, entre os professores e gestores das
escolas públicas, pondo em debate o questionamento sobre recursos humanos
insuficiente a manutenção e limpeza do ambiente escolar, o tempo pedagógico
reduzido e dividido entre aulas presenciais e aulas online, e a principal ameaça
que é a condução dos alunos das zonas rurais de forma aglomerada, que
reflete na escola. O estudo está focado na saúde, aprendizado e qualidade de
vida dos envolvidos. Objetivo. O texto tem por objetivo elencar o discurso de
forma segura e eficaz do retorno das aulas presenciais pondo a risca a vida da
comunidade escolar, embora a educação já esteja comprometida. Vale lembrar
que o aprendizado é uma preocupação tanto dos professores quanto das
escolas. Método. O estudo é um questionamento levantado na primeira
semana de agosto de 2021, nos encontros pedagógicos de planejamento ao
retorno das aulas presenciais, não foi aplicado um formulário de perguntas e
respostas, apenas debate que abre um leque de reflexão com preocupação de
professores e gestores escolar. Os relatos do questionamento originou a coleta
de dados. O principal assunto, são as dificuldades encontradas nos municípios
e ainda a falta de vacinação dos alunos, publico alvo principal da sala de aula.
Resultados. Foram debatidos durante a apresentação do protocolo de retorno,
as dificuldades do total comprimento, visto que a escola fará o seu papel, no
entanto se trata de adolescentes e jovens que tem outros contatos fora da
escola, e que também podem se recusar a cumprir toda exigência; falta
também profissionais para manutenção, por se tratar de um cuidado a, mas no
ambiente escolar, e a internet não favorável a uma transmissão assincronica
das aula, visto que o ensino é hibrido. Segundo (BACICH 2019) ―o ensino
híbrido é uma abordagem pedagógica que combina atividades presenciais e
atividades realizadas por meio das tecnologias digitais de informação e
comunicação (TDICs)‖. No caso necessitaria de uma internet abrangente para
gravação e transmissão em tempo real. Discussão. O estudo abre a discussão
tanto sobre o aprendizado, visando o tempo pedagógico, por ser o mesmo
reduzido em sala de aula, as impossibilidades apresentada e o perigo de
contaminação extraescolar. Conclusão. Conclui-se que mesmo os profissionais
da educação estando vacinados, havendo uma lacuna no aprendizado, não se
negam a voltar ao sistema presencial, mas também não descarta o perigo e
risco atentado a saúde a vida do contingente escolar, mesmo tentando cumprir
todo protocolo de exigência ao retorno no ensino hibrido.
Palavras-chave: Retorno; Ensino hibrido; Protocolo.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O ENSINO DE PARASITOLOGIA PARA ALUNOS
COM DEFICIÊNCIA VISUAL
Brendon Alves Neto1;Divanildo de Paula Coelho2; Bruna Pinto de Moura
Silva3;Tiago Merante4; Débora de Carvalho Dourado5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O ensino de parasitologia sempre se mostrou desafiador, pois refere-se à uma
temática com a qual os alunos não têm vivência em seu cotidiano e dificilmente
terão contato com um espécime e muito menos tocar ou tatear. Com essa
reflexão surgiu o desafio, como ensinar a um aluno deficiente visual sobre
parasitas?, sua morfologia e anatomia, sendo que o mesmo aprende utilizando
o tato e a audição, com um material que também sirva aos demais alunos.
Considerando a realidade das escolas públicas no Brasil, em que se tem muita
dificuldade de obtenção de verbas decidiu-se criar material didático para
ensino diferenciado a alunos cegos utilizando material de fácil acesso e baixo
custo como massa de EVA, cartolina, papel EVA, furador de papel e chapa de
papelão e a ferramenta digital Audacity para gravação de podcasts que podem
ser utilizados tanto na escola como em casa para enriquecimento do conteúdo.
Foram criadas maquetes de helmintos para o aluno cego poder tatear e
simultaneamente escutaria a explicação em podcast ou uma explicação
presencial do professor. Desta forma seriam explorados ambos sentidos de
suma importância para o cego: tato e audição o que possibilitaria maior
absorção do conteúdo. Esses materiais além de poderem ser utilizados por
qualquer aluno deficiente visual também servem aos demais, tornando as aulas
mais dinâmicas e realmente inclusivas trazendo para a realidade do aluno os
parasitas que se esteja abordando em aula. Devido à atividade remota imposta
pela pandemia não foi possível aplicar esse material, mas observamos a
possibilidade de desenvolver material de baixo custo que contribua
efetivamente com o processo de ensino-aprendizagem de alunos deficientes
promovendo a inclusão.
Palavras-chave: Inclusão. Sentidos. Aluno.
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SUPERVISÃO DE AULAS REMOTAS EM PERÍODO PANDÊMICO
Bruna Jéssica Silva Barbosa1; Profª Me. Anny Sionara Moura
Lima Dantas2;
RESUMO
O Programa Laboratório Pedagógico: Saúde, Esporte e Lazer (LP-SEL) nasceu
para preencher a lacuna de ociosidade das crianças e adolescentes vivendo
em ambiente de risco, além de buscar a promoção e melhoria na educação,
saúde, qualidade de vida e interação social. Com o advento da pandemia do
COVID-19, o LP-SEL passou por transformações em seu funcionamento. As
aulas presenciais deram lugar às remotas, sendo elas síncronas ou
assíncronas. Como uma das supervisoras do Programa, auxiliei os bolsistas e
voluntários das modalidades de ginástica e musculação no planejamento dos
conteúdos, na realização e organização de suas aulas. Sob a orientação da
coordenadora do Programa, auxiliei na transição da metodologia para as aulas
remotas. Houve todo um planejamento para reformular a forma de passar o
conteúdo onde todos os extensionistas pudessem realizar suas atividades de
forma segura ,os vídeos foram preparados para que cada aluno realizasse as
aulas em suas devidas casas. Orientá-los nessa situação de pandemia foi de
extrema importância, onde tive que manter a comunicação entre
extensionistas, realizar a logística para gravação das aulas atendendo às
normas sanitárias e repensar a metodologia em conjunto com os extensionistas
para conseguirmos entregar aulas dinâmicas, sem afastar os alunos e
mantendo a qualidade usando apenas as plataformas digitais. Entendemos
que, mesmo com os tropeços iniciais, conseguimos contribuir na melhoria da
qualidade de vida de cada aluno.
Palavras-chave: Supervisão; Pandemia; Aulas remotas.
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A RELAÇÃO ENTRE GESTÃO ESCOLAR E PRÁTICAS EDUCACIONAIS
RIBEIRINHAS
4BRUNA

ROCHA DA COSTA1

.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente artigo mostra uma análise de autores sobre gestão e práticas de
ensino da educação ribeirinha, apresentando a maneira que está sendo
realizado as dinâmicas de aprendizagem e como se dá as organizações nas
escolas do campo. Pretendendo estabelecer assim uma análise qualitativa
através da importância de uma gestão de qualidade e práticas de ensino de
qualidade. Considerando o que é fundamental para uma melhor compreensão
do contexto enquanto estrutura educacional com uma proposta de rever os
métodos e as relações da gestão. Buscando compreender a partir da revisão
bibliográfica, como essa relação pode contribuir ao processo de ensino e
aprendizagem da educação ribeirinha e busca analisar os estudos produzidos
sobre a temática a fim de compreender, como a gestão escolar enquanto
princípios de ações implica nas práticas de ensino, já que as escolas
ribeirinhas estão acentuadas em uma realidade completamente diferente de
uma área urbana e consequentemente existem vários fatores no âmbito escolar
que possivelmente pode abrir lacunas para o processo de ensino e
aprendizagem, nesse caso a gestão escolar e as práticas se tornam vias para
desenvolver mecanismo voltados à melhoria da qualidade educacional. A
análise destaca a importância da organização das escolas através da gestão e
a
implementação
de
práticas
buscando assim
contribuir
para
uma educação ribeirinha pública de qualidade.
Palavras-chave: Uma. Duas. Três.

1

Universidade Federal do Amazonas, https://www.ufam.edu.br/r

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
122

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

A LITERATURA CIENTÍFICA SOBRE O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA: PERCEPÇÕES INICIAIS
Bruno Macedo Souza1; Kalinca Pena Gomes2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O Programa de Residência Pedagógica (PRP) é uma das ações que compõem
a Política Nacional de Formação de Professores, implementado em 2018,
tendo enfoque na imersão do licenciando na educação básica, para a segunda
metade do curso. O objetivo deste trabalho é apresentar algumas das
considerações da literatura científica sobre o Programa de Residência
Pedagógica. A pesquisa se caracteriza como revisão de literatura, realizada a
partir da busca de artigos nas bases de dados eletrônicas: Portal de Periódico
CAPES; Scielo e Redalyc. Após a busca e seleção dos artigos seguindo alguns
critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 12 artigos para compor
este trabalho. Em relação às principais considerações por parte dos autores em
seus artigos, eles se pautaram em fazer uma análise crítica do programa, ao
mesmo tempo que trouxeram os benefícios deste para os futuros professores.
Nesta perspectiva da avaliação positiva os autores percebem que o PRP
propiciou a formação e o aperfeiçoamento dos novos professores; laços entre a
universidade-escola; o trabalho colaborativo potencializando o aprendizado dos
preceptores e residentes; aproximação e diálogo com a realidade do cotidiano
escolar e a reflexão das práticas, teorias e estratégias a serem desenvolvidas.
Em contraponto, surgem críticas devido ao PRP trazer inovação gerando
dúvidas, incertezas e necessidades de ajustes, devido a sua essência
apresentar uma visão pragmática da formação de professores. Outras críticas
devem-se a falta de compreensão da formação docente em sua totalidade,
visto que o programa atende somente alguns estudantes e a falta de
articulação com as demandas da comunidade. Quando percebemos as
análises críticas dos estudos, entendemos que as propostas trazidas no
Programa de Residência Pedagógica são relevantes para uma formação inicial,
entretanto, alguns pontos no programa devem ser revistos, para possibilitar a
construção de professores mais críticos em diversos aspectos.
Palavras-chave: Residência Pedagógica. Educação. Estado da Arte.
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SEM VEZ E SEM VOZ: RELATO DE UM RPOFESSOR EM INÍCIO DE
CARREIRA
Bruno Venancio1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Na semana de preparo de uma live para debater o tema sobre o Dia do Meio
Ambiente em um sábado letivo de uma escola pública no interior de Minas
Gerais, os professores se dividiram em pequenos grupos para definir a forma
de trabalho. Minha reflexão surge nesse contexto de preparo deste evento.
Destaco dois aspectos que considero centrais, o fato de ser professore
contratado/temporário e o fato de ser um professor em início de carreira–
considero aqui ter menos de cinco anos de trabalho, com apontado por Nóvoa
(2019). Quando propus alguns temas que poderiam ser abordados fui
completamente ignorado. Sim, ignorado. Tudo que eu sugeri ou foi negado
pelos outros professores, ou não comentaram a respeito. No fim das contas,
não consegui contribuir com absolutamente nada. Os temas foram escolhidos
de forma arbitrária. Essa situação me fez pensar em quantos outros
professores passaram por essa situação, que chegam empolgados e suas
ideias são completamente recusadas/ignoradas pelos seus colegas de
profissão. Com isso surgem as seguintes questões: será que isso teria em
alguma medida, impacto na permanência ou não na docência de recémformados? Os cinco primeiros anos de carreira são importantíssimos para a
possibilidade de permanecer na docência, mas se você é constantemente
interpelado pelo simples fato de ser recém-formado ou ser professor
temporário, o que isso implica na nossa profissão? O fato de ser um professor
com essas características, promove um desconforto nos professores com mais
anos de experiência? O que fazer? Aceitar o embate? É importante considerar
que as escolas possuem dinâmicas que são próprias e que há aspectos da
docência que são culturalmente construídos (NÓVOA, 2019). No entanto,
acontecimentos como o citado podem e devem ser analisados com a devida
complexidade que lhe é demandada, por isso é interessante analisar as
relações de professores recém-formados que entram na escola.
Palavras-chave:
Relações
Profissionalização docente.
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PLANO DE AULA, ODS 8 – TRABALHO DECENTE E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR.
Bruno Silva Ribeiro1; Jenifer Viana Machado2; Erica Regina Silva3; Marilena
Aparecida de Rosalen4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Ao promover o crescimento econômico, acaba por gerar o emprego pleno e
produtivo. Isso é o que diz a ODS 8, o que serviu de base para a construção do
plano de ensino apresentado de maneira descrita a seguir. Utilizando a
metodologia construtivista, ativa e pensada no desenvolvimento do aluno, onde
a educação torna-se autônoma da parte do estudante e conta com o professor
sendo mediador desse aprendizado entre aluno-meio. Os alunos serão
expostos a um conteúdo no qual o professor apresentará os meios de estudo
que farão parte da aula, mas a interpretação, a primeiro momento, será da
parte dos estudantes. O principal objetivo da aula é fazer com que os
estudantes compreendam o tema da ODS 8 para interliga-lo à
interdisciplinaridade da aula proposta dentro da temática da geografia,
entendendo a diferença do emprego decente entre países desenvolvidos e
subdesenvolvidos com a exposição de textos específicos e da matemática,
com a apresentação de gráficos que fomentarão a proposta de análise de
dados, os quais apresentarão aspectos presentes nos textos.
Após
a
finalização da exposição de conteúdo, os alunos, com base em seu próprio
entendimento desprenderão o tempo restante da aula para responder questões
reflexivas a cerca do tema envonvendo análise de gráfico, questões
dissertativas sobre a ODS 8 e sobre as diferenças no desenvolvimento
econômico em países desenvolvidos e subdesenvolvidos e seu impacto na
oferta de emprego decente, afim de formar sua opinião com base em um
referêncial teórico aliado à metodologias ativas.
Palavras-chave: ODS 8, metodologias ativas, emprego decente.
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“HOME ACTION”: PROPORCIONANDO BEM-ESTAR, ATUANDO NO
FÍSICO E NO SOCIAL
Caio Matheus Pereira da Silva¹; Anny Sionara Moura Lima Dantas²;
https://drive.google.com/file/d/1gfnjo242StVX3UM6JkdP8x6jn87mEAQh/view

RESUMO
O Programa Laboratório Pedagógico: Saúde, Esporte e Lazer (LP-SEL) nasceu
para preencher a lacuna de ociosidade das crianças e adolescentes vivendo
em ambiente de risco, além de buscar a promoção e melhoria na educação,
saúde, qualidade de vida para a população com a finalidade de consolidar a
função social da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), através de
atividades de extensão aliando a convivência social às práticas corporais. Com
o advento da pandemia do COVID-19, o LP-SEL passou por transformações
em seu funcionamento. As aulas presenciais deram lugar às remotas. As
modalidades Musculação e Treinamento Funcional se tornaram o ―Home
Action‖, uma estratégia para que as atividades fossem continuadas
remotamente e os alunos continuassem sendo beneficiados com a prática de
exercícios físicos. Os monitores bolsistas e voluntários desenvolviam
previamente as atividades, orientados pela coordenadora. Os vídeos eram
gravados em suas próprias casas usando materiais do seu cotidiano e
entregues através de grupos no WhatsApp, onde os alunos interagiam e
enviavam dúvidas e feedbacks, e Youtube, facilitando o acesso ao conteúdo,
fazendo com que os alunos se sentissem aptos a reproduzir os exercícios
propostos. Assim, os monitores conseguiram interagir, aumentando a
aderência e permanência dos alunos nas atividades, além de desenvolver o
bem-estar social, atuar na redução e prevenção do comportamento sedentário,
além de auxiliar no tratamento de enfermidades físicas e mentais. Entendemos
que com as intervenç es a expressão ―distanciamento social‖ não era mais
adequada, podendo ser substitu do por ―distanciamento f sico‖. Mediante o
exposto, as atividades desenvolvidas pelo ―Home Action‖ foram de grande
relevância para as pessoas que buscavam práticas de exercícios físicos no
quadro de pandemia o qual estamos vivendo e para os estudantes de
Educação Física, proporcionando a oportunidade de novas vivências com a
adaptação ao modelo remoto e a continuidade das atividades que já vinham
sendo desenvolvidas.
Palavras-chave: Musculação; Bem-estar; Pandemia.
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Análise da Implementação das Inovações Curriculares no Ensino Básico
em Moçambique
Calton Arminido Mahoche1; Dércia Chilaule Senete2
RESUMO
Nesta pesquisa analisa-se a implementação das inovações curriculares no
ensino básico no Distrito de Manica. A análise é feita nas Escolas Primárias do
1º e 2º Graus de Jécua e 4º Congresso e passa por três etapas a saber: na
primeira – examina-se o processo da implementação das inovações
curriculares; na segunda – faz-se a verificação dos problemas surgidos durante
as inovações curriculares. Na terceira – afere-se as implicações das inovações
curriculares no processo de ensino-aprendizagem e por fim apresentam-se
propostas para melhoria da implementação do currículo. O estudo envolveu 20
professores das duas escolas que participaram na implementação do novo
curriculo em 2004 e três técnicos da Repartição de Ensino Geral dos SDEJT de
Manica. A pesquisa é de natureza aplicada, segue uma abordagem qualitativa
do problema e é de finalidade exploratória. No estudo empregou-se o método
indutivo e os dados foram colectados através da análise documental, entrevista
semi-estruturada e questionário e fez-se análise através do pacote estatístico
SPSS. A amostra obteve-se através da técnica de bola de neve. Os principais
resultados revelam que não houve a contextualização precisa do novo currículo
para a sociedade e como resultado constatou-se a má percepção e aplicação.
Ao invés da progressão semi-automática foi considerada de passagem
automática. A maioria dos professores não teve capacitação e, por isso, as
inovações foram mal introduzidas e como consequência, contribuiu para a
baixa qualidade de ensino.Verificou-se a graduação de alunos sem
competências básicas preconizadas no novo currículo, saber (ler, escrever,
contar e calcular).Os pais e encarregados de educação deixaram de participar
activamente nas actividades escolares. Na pesquisa recomenda-se a
participação de todos extratactos da sociedade na elaboração de um currículo
e sua divulgação de forma intensiva e extensiva. Mas ainda, se recomenda a
preparação psicopedagógica dos professores antes e durante a implementação
do currículo nas escolas.
Palavras-chave: Currículo. Inovação Curricular.
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A UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE NO ENSINO DE BIOESTATÍSTICA: UMA
EXPERIÊNCIA NO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA
Camila Bertini Martins1; Isabele Rejane de Oliveira Maranhão Pureza2; Thais
Claudia Roma de Oliveira Konstantyner3; Alessandra Aparecida da Silva
Menezes4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Analisar e interpretar informações quantitativas são cada vez mais necessárias
na tomada de decisões, seja ela em âmbito profissional ou pessoal. Os meios
de comunicação divulgam diariamente à sociedade uma quantidade expressiva
de informações baseadas em dados estatísticos e indicadores; evidenciando o
papel significativo da estatística à cidadania. Dada sua importância, a disciplina
de estatística está presente nos currículos acadêmicos desde o Ensino Básico
à Pós-Graduação dos mais diversos cursos. A Bioestatística, estatística
aplicada à área de Saúde, geralmente é oferecida nos primeiros termos dos
cursos de graduação da área da Saúde. Por envolver conceitos
interdisciplinares, principalmente das exatas, os estudantes encontram
dificuldades na disciplina, muitas vezes motivadas pelas experiências com a
matemática da Educação Básica. Na tentativa de aproximar a disciplina do
cotidiano do profissional da Saúde, foi proposto a utilização do software Excel
Acadêmico como auxílio no ensino-aprendizagem da Bioestatística no curso de
Fonoaudiologia da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de
São Paulo. Durante as Atividades Domiciliares Especiais, o software foi
utilizado como ferramenta para organização, análise e visualização de dados
(cálculo de medidas-resumos e construção de gráficos e tabelas) oriundos de
problemas característicos da Saúde. As atividades constaram de estudos de
casos, acompanhados de banco de dados simulados, cujas soluções
envolviam aplicar os conceitos em Bioestatística com auxílio do software. A
experiência produziu resultados mistos. Houve aprovação da utilização do
recurso, mas com relatos de dificuldades no manejo do software por parte dos
alunos sem experiência anterior com a ferramenta. As sugestões de melhoria
compreenderam aumentar o número de aulas práticas ao longo da disciplina,
sobretudo com inclusão de aulas introdutórias do software e mais exercícios
práticos. Apesar das dificuldades, o feedback dos alunos sugere que a
estratégia de ensino contribuiu para desconstruir a premissa da Bioestatística
como disciplina complexa, de difícil aplicabilidade no cotidiano.
Palavras-chave: Atividades Domiciliares Especiais. Bioestatística. Software.
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FUTSAL COMO MEIO SÓCIO- ESPORTIVO
Camila Grangeiro Camargo1; Jonas Pimenteira Rocha2; Kemilly Vitória Nunes
Pereira3; Michael Dean Nascimento Brito4; Profª Me. Anny Sionara Moura Lima
Dantas.5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O Programa Laboratório Pedagógico: Saúde, Esporte e Lazer (LP-SEL) foi
criado para preencher a lacuna de ociosidade das crianças e adolescentes
vivendo em ambiente de risco, além de buscar a promoção e melhoria na
educação, saúde, qualidade de vida e interação social. O Programa ampliou-se
com a finalidade de consolidar a função social da Universidade Estadual da
Paraíba (UEPB), através de atividades de extensão e facilitando o
desenvolvimento integral de todos os participantes nas diversas modalidades
oferecidas, aliando a convivência social à prática esportiva. Com o advento da
pandemia do COVID-19, o LP-SEL passou por transformações em seu
funcionamento. As aulas presenciais deram lugar às remotas, sendo elas
síncronas ou assíncronas. Na modalidade do futsal, no período da tarde
(alunos de Licenciatura em Educação Física), a bolsista e voluntários do
programa, sob orientação da coordenadora do Programa Anny Sionara,
decidiram realizar pesquisas relacionadas às atividades da extensão, por julgar
não possuir público suficiente para prosseguir com as aulas de forma remota.
Como os alunos desta modalidade tem a idade entre 7 a 14 anos, a grande
maioria não possuía aparelhos eletrônicos próprios que facilitassem o
engajamento nas aulas ou espaço adequado em casa. Foram desenvolvidos
alguns estudos sobre o programa e a modalidade do futsal que culminaram na
produção de um artigo publicado no Congresso Internacional de Educação
Inclusiva (CINTEDI) com o objetivo de destacar a importância dos projetos
sociais na vida de crianças e adolescentes. Observamos os impactos sociais e
individuais que o programa trouxe para a vida de cada participante e como
poderiam mudar suas expectativas acerca do futuro, combatendo a
marginalização e fazendo com que os alunos se sintam incluídos na sociedade
em que vivem.
Palavras-chave: Futsal; Educação Física; Extensão.
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ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS SURDOS: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Camila Carvalho Caproni1; Aline Guerrera Santos da Silva2; Karen de Moura
Martins3; Nayane Maria Moreira Tavares4; Débora de Carvalho Dourado5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Muitos professores são resistentes em criar materiais metodológicos que
atendam a alunos com necessidades especiais e promovam uma inclusão
efetiva; isso porque, sentem-se despreparados e/ou consideram a prática como
algo difícil, a limitação de recursos e a falta de tempo também são obstáculos
enfrentados por eles. Entretanto, essa falha desmotiva o aluno deficiente e
propicia a sensação de exclusão, já que o mesmo não participa de maneira
concreta das atividades juntamente com os colegas da turma. Nesse contexto
e visando a necessidade de transformar essa realidade, o presente trabalho
objetivou a criação de um material didático de parasitologia adaptado para
alunos surdos do ensino médio. A ação foi proposta à turma do 7º período de
licenciatura em Ciências Biológicas, na disciplina de parasitologia. O tema foi
―os conceitos básicos de parasitologia‖ e o material didático elaborado foi um
jogo da memória educativo usando: papel cartão, sulfite, canetinhas, cola e
tesoura. Para isso, foram definidos oito conceitos; tanto o conceito quanto a
definição foram impressos e posteriormente colados em um papel cartão. O
jogo consiste em achar os pares corretos e o vencedor é o aluno que encontrar
o maior número de pares; essa é uma ótima ferramenta para incluir os alunos
com deficiência auditiva por se tratar de um material visual e passar os
conceitos estudados de forma lúdica. Devido às aulas remotas não foi possível
aplicar o material mas, espera-se que os alunos encarem a proposta da
atividade com entusiasmo e compreendam melhor o conteúdo. No que se
refere aos graduandos de licenciatura, pôde-se perceber a importância da
abordagem desses assuntos na formação docente, assim como, o dever de
inserir nas suas metodologias atividades e jogos que atendam a todos alunos,
surdos ou ouvintes, contribuindo para que o processo de ensino-aprendizagem
ocorra com equidade.
.
Palavras-chave: Educação. Jogos. Inclusão.
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POSSIBILIDADES DA PRÁXIS: APERFEIÇOAMENTO DIDÁTICO NA
PRÁTICA PEDAGÓGICA DE BIOLOGIA
Camila Contrucci1; Celso Nobuo Kawano Junior 2; Ana Maria Santos Gouw3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A atividade docente envolve a mediação do saber escolar considerando três
dimensões: epistemológica, humana e institucional. Assim, a formação de
professores exige um arcabouço teórico que contempla essas três dimensões,
aliada a um conjunto de estratégias que fundamentam a prática educativa. É
neste cenário que se encontra o Programa de Aperfeiçoamento Didático (PAD)
referente à unidade curricular de Prática Pedagógica de Biologia I (PPBI), da
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), cujo objetivo é desenvolver
competências necessárias para o ofício de professor. Enquanto o programa
PAD é uma política institucional que visa a inserção de pós-graduandos na
perspectiva do Ensino Superior, a disciplina PPBI oferecida ao curso de
Ciências – Licenciatura pretende desenvolver a compreensão dos licenciandos
na organização do ensino de Ciências e Biologia considerando as três
dimensões da atividade docente supramencionadas. O PAD vinculado à esta
unidade curricular possibilita ao pós-graduando (re)visitar teorias e técnicas
que fundamentam a prática sob um ângulo crítico e reflexivo, enquanto realiza
a mediação entre o docente responsável e os licenciandos. A disciplina de
PPBI do primeiro semestre de 2021 foi realizada no formato remoto e constou
com os pós-graduandos Camila Contrucci e Celso Junior. Estes mestrandos
acompanharam os encontros síncronos, registraram a presença dos
estudantes por diários no moodle, corrigiram as atividades avaliativas e
ministraram as aulas de Sequências didáticas e de Avaliação. Destaca-se
nesta experiência a menção dos licenciandos sobre a importância de
feedbacks na correção de atividades, fomentando a aprendizagem, e no
desânimo dos universitários com o ensino remoto no período de pandemia,
resultando em ausências significativas nos encontros síncronos e
superficialidade dos diários de aula. A experiência no PAD permitiu verificar
que a teoria e a prática são indissociáveis no processo de ensino, e que uma
interação expressiva entre professor e aluno é fundamental na formação de
professores.
Palavras-chave: PAD. Ensino. Educação.
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CONTEXTUALIZAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO ALÉM
DA COVID-19: RETENSANDO OS EIXOS TRANSVERSAIS
Carelia Rayen Hidalgo López1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A educação tem muitos desafios a serem superados que foram enfrentados na
época do COVID-19, um deles se refere à virtualidade que foi acelerada, mas
não alcançada pelas inequidades sociais. Existem lacunas tecnológicas na
sociedade que se referem ao acesso a dispositivos, obsolescência planejada e
qualidade desigual da Internet. Mas as questões da contextualização da
educação juntamente com o ensino interdisciplinar ainda são desafios. Uma
questão que é mais relevante, na atual ―normalidade‖ da educação, diz respeito
à saúde das pessoas, que em si é a procura do bem-estar individual e coletivo.
Da mesma forma, devemos reconhecer que na atualidade a conexão com a
ciência é também significativa para a sociedade em geral, com toques de
negacionismo, descrença e incerteza. Em cada crise complexa, vejo a
oportunidade de mudanças significativas para o futuro, agora vejo a necesaria
inclusão do cuidado à vida em um sentido integral e preventivo diante de
fenômenos futuros como o que temos enfrentado. Cuidar precisa de um
conhecimento de saúde integral que conecte o ser humano com a natureza e
com a alteridade que vive dentro de nós. A vacina, que nos relaciona
diretamente com a ciência, é apenas uma parte para enfrentar o problema, é
necessária também a promoção da saúde física e mental. Nesse sentido a
alimentação é uma questão interdisciplinar que nos conecta com todas as
áreas do conhecimento e com novas formas de ver a vida, viver e conviver. Um
corpo saudável, com bons hábitos alimentares e exercícios físicos contínuos é
fruto da educação. Nesse sentido, a alimentação vai além, relacionando-se às
políticas de soberania e segurança alimentar e nutricional como questões
imersas no cotidiano. Trata-se também de obter autonomia no acesso a
alimentos suficientes e de qualidade com interesse como cidadão nas políticas
públicas que afetam nosso futuro.
Palavras-chave: Soberania alimentar. Saúde integral. Segurança alimentar.
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NOVAS PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS: MULTIMODALIDADES NO
ENSINO E NA APRENDIZAGEM PELO VIÉS DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS
Carine Mello da Silva1; Ana Paula Teixeira Porto2
RESUMO
A utilização das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas docente é um
desafio que impulsiona a compreensão de conceitos teórico-críticos acerca de
sua profícua exploração, a adoção de metodologias ativas, a exploração de
materiais didáticos baseados na multimodalidade e a inserção de
multiletramentos que incluem o crítico e o digital, como forma de melhor
corresponder a demandas de aprendizgaem e ensino na era da cibercultura,
Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetvo discutir uma perspectiva de
prática pedagógica docente, no âmbito da educação básica, que utlize recursos
interativos e ferramentas tecnológicas ofertadas na rede para ampliação das
possibilidades pegagógicas e construção do conhecimento, tanto em ambiente
escolar quanto fora dele. Busca-se, assim, discorrer acerca ds multiletramentos
e da multimodalidade no processo de ensino e aprendizagem. O estudo é
cunho bibliográfico, tendo como principais referências de pesquisa Pierre Lévy,
Roxane Rojo e Paulo Freire, partindo do princípio de uma análise qualitativa,
que fomenta a prática da utilização das tecnologias e a emergência do
ciberespaço/cibercultura
no
fazer
docente,
assinalando
algumas
especificidades pedagógicas no processo de aprender a aprender de alunos
nativos digitais. A investigaçao mostra a importância de as práticas
proporcionarem o letramento digital, a partir de ações planejadas de
aprendizagem e construção coletiva de conhecimentos e habilidades, o que
inclui exploração criativa, motivadora e adequada das ferramentas mediadas
pelo professor em ambiente de ensino, levando-se em conta cada realidade de
ensino e aprendizagem. Além disso, o trabalho acentua a relevâncai do
letramento crítico, tanto para professores quanto para alunos, constituir um
meio essecial de acesso à aprendizgaem significativa. Também se observa que
as multimodalidades de materiais voltados à produção de conhecimento
disponibilizados em rede podem trazer maior ludicidade, interação, motivação e
ressignificação das estratégias de aprendizagem implementadas nas escolas.
Contudo, é necessário dar sentido e significado ao uso dos recursos
multimodais, é preciso criatividade, desejo de inovação da prática pedagógica e
principalmente uma abordagem coletiva de construção do saber, na qual o
aluno seja o centro do processo.
Palavras-chave: Tecnologias Digitais. Multiletramentos. Práticas Pedagógicas.
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A AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA REDE ESTADUAL
DE ENSINO NO AMAZONAS
Carla Valentim Baraúna de Araujo1; Andréa Sebastiana do Rosário Cavalcante
Machado2; Adriana Passos Moreno3
RESUMO
O Centro de Formação Profissional Pe. José Anchieta – CEPAN, criado em
outubro de 1980 é responsável pela formação inicial e continuada dos
profissionais da educação da rede estadual de ensino do Amazonas. Até o ano
de 2018 a avaliação das formações do CEPAN era executada pela Gerência de
Elaboração de Projetos, Acompanhamento e Avaliação da Qualidade da
Formação – GEAQ que tinha a responsabilidade de validar as formações
realizadas, com vistas a verificar os resultados, impactos e possibilidades de
melhoria. Busca-se apresentar a importância da avaliação das formações,
entendendo que o sucesso das intervenções formativas depende em parte da
capacidade de estabelecer estratégias avaliativas que fortaleçam o processo
de formação, antes, durante e após o momento de aprendizagem,
evidenciando contribuições relevantes para o desempenho da organização. O
modelo de avaliação utilizado pela GEAQ foi baseado na ―Abordagem
multin vel‖, elaborado por D. Kirkpatrick (2010). Este modelo consiste em 4
níveis de avaliação com a finalidade de verificar os resultados da formação
para eventuais tomadas de decisão no processo formativo. Na dinâmica de
avaliação, foram considerados os critérios propostos pelo autor, a saber: a
coerência: verificação da relação entre características e componentes do
processo formativo; conformidade: cumprimento dos requisitos, prescrições,
procedimentos e normas especificadas no projeto de formação; eficácia: se os
resultados obtidos reportaram aos objetivos previamente estabelecidos;
eficiência: em que medida os resultados da formação justificaram os recursos
mobilizados. O trabalho realizado pela equipe da GEAQ além de proporcionar
um crescimento profissional, constituiu-se em uma importante ferramenta
utilizada para coordenar os processos da formação, envolvendo a definição e o
planejamento de suas etapas, as quais podem ser ajustadas ou mesmo
revistas, objetivando apontar com mais facilidade as fragilidades e
potencialidades das atividades formativas oferecidas para o aperfeiçoamento
da práxis do professor nas unidades de ensino.
Palavras-chave: Formação de professores. Avaliação. Planejamento.
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RESSIGNIFICANDO A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA ESCOLA: UMA
EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO EM EAD NO AMAZONAS
Carla Valentim Baraúna de Araujo1; Andréa Sebastiana do Rosário Cavalcante
Machado2; Adriana Passos Moreno3.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Com o crescimento populacional do Estado do Amazonas nos últimos anos,
houve a necessidade de expandir o número de escolas e consequentemente, o
número de profissionais que atendessem à nova demanda. Dentre os
profissionais da educação, fundamentais para o processo ensino e
aprendizagem está a figura do pedagogo. Porém, a rede estadual do
Amazonas não conseguiu suprir a contento o quantitativo de servidores com
formação em Pedagogia nas escolas, o que ocasionou o ingresso de
professores, não habilitados para atuar na função. A ausência de formação
continuada e de profissionais capacitados nas unidades de ensino apontam
problemas na execução de experiências exitosas nesta área. Nesse sentido, a
Secretaria de Educação e Desporto – SEDUC/AM, por meio do Centro de
Formação Profissional Padre José Anchieta (CEPAN) ofereceu o Curso
―Ressignificação da Prática Pedagógica na Escola‖ a fim contribuir com a
melhoria do ensino na Rede Estadual, tendo como foco a ação pedagógica,
entendendo que o pedagogo está diretamente ligado à todas as atividades que
envolvem o processo ensino e aprendizagem. A formação com carga horária
de 134h, foi ofertada na modalidade EAD, com um encontro presencial no
início de cada módulo, transmitido via Centro de Mídia para os cursistas
residentes nos 61 municípios. Nesse contexto busca-se apresentar a
experiência do CEPAN na criação do curso em EAD e seus resultados. A
metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa e para a coleta de dados foi
aplicado um questionário aos cursistas e tutores que expressaram suas
percepções a respeito da formação. Conclui-se que esse trabalho se constitui
como uma ferramenta valiosa que poderá contribuir para um ensino pautado
nos pilares da qualidade e equidade, o qual possibilitou aos cursistas a
socialização de saberes, troca de experiência e construção de conhecimentos,
contribuindo para a eficiência e eficácia da atuação dos pedagogos nas
escolas.
Palavras-chave: Prática Pedagógica. Formação. Educação a Distância.
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A (RE)INVENÇÃO DA PRÁTICA NA SALA DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAIS- SRM DURANTE O ENSINO REMOTO: RELATO DE
EXPERIÊNCIA
.Carla

Beatriz Carvalho Ribeiro1; Paula Mesquita Melques2

Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O delineamento desta pesquisa dá-se por revisão da literatura e relato de
experiência. O ano de 2020 teve início como todos os outros anos letivos,
sempre as mesmas dinâmicas, burocracias e ajustes antes do início dos
atendimentos na Sala de Recursos Multifuncionais- SRM. Os boatos sobre uma
pandemia que já estava em outros países começavam a chegar de várias
fontes, logo ficou estabelecido que não teríamos aulas presenciais, nas redes
públicas e privadas de ensino no estado do Rio de Janeiro. O presente relato
surgiu da análise e reflexão acerca do relatório semestral das atividades e
trabalhos desenvolvidos remotamente, em umas das unidades escolares onde
atuo como professora especialista na SRM. A escola fica no interior do estado
do Rio de Janeiro, situada em um bairro periférico de risco social do município.
O trabalho mostra através de imagens capturadas da tela do celular (prints),
conversas com os familiares dos estudantes via linha de transmissão ou no
privado do WhatsApp, preservando todas as identidades, que a prática teve
que ser (re)inventada, atividades que antes não eram desenvolvidas foram
utilizadas como recursos e várias tentativas foram feitas em um esforço quase
que solitário, que permitiu observar que a escola não está preparada para as
adversidades e o sujeito singular muitas vezes não é visto. É preciso parar para
recomeçar, é preciso parar.
Palavras-chave: Ensino
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AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: PARA ALÉM DOS DADOS LEVANTADOS
Carla Matie de Jesus Egi1; Nadia Conceição Lauriti2
RESUMO
A pesquisa intervenção tem como objeto de estudo a Autoavaliação
Institucional na Educação Infantil: análise e usos dos dados levantados em três
unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de São Paulo, visando
responder as seguintes problematizações: De que maneira os dados
levantados na autoavaliação institucional são utilizados na Unidade Escolar?
Aparecem no Projeto Político Pedagógico e demais registros da Unidade?
Esses dados se desdobram e são articulados no Projeto Especial de Ação?
Como? Durante a Pandemia este processo aconteceu? Como? Tem por
objetivo geral compreender de que forma a comunidade escolar analisa os
dados levantados na autoavaliação institucional e os utiliza no planejamento
das ações visando a qualidade de atendimento dos bebês e crianças, antes e
durante a Pandemia e como objetivos específicos são elencados: identificar
como as unidades utilizam os dados levantados na autoavaliação e como
aparecem nos documentos da Unidade; Analisar como os dados são utilizados
na qualificação do trabalho da unidade; Apontar as semelhanças e/ou
diferenças na aplicação, bem como na análise e uso dos dados pelas três
unidades. A hipótese desta pesquisa pressupõe que o levantamento das
demandas externas seja priorizado e a potência do instrumento, talvez estejam
em segundo plano. Universo da pesquisa: três Unidades de Educação Infantil
do Município de São Paulo um Centro de Educação Infantil Direto, um Centro
de Educação Infantil Parceiro e uma Escola Municipal de Educação Infantil. Os
sujeitos da pesquisa são gestor, professor, representante do quadro de apoio e
representante da família, criança. Como referencial teórico destacamos como
categorias qualidade da Educação Infantil; Participação e Qualidade
Negociada; Avaliação da Educação Infantil; Documentos Oficiais. A
metodologia é pesquisa intervenção de cunho qualitativo e o instrumento de
coleta de dados é entrevista semiestruturada. Também estamos realizando
análise dos seguintes documentos: Dados dos Indicadores; Projeto Político
Pedagógico, Projeto Especial de Ação.
Palavras-chave: Qualidade. Participação. Educação Infantil.
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A EDUCAÇÃO FINANCEIRA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMO UM
INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO AO SUPERENDIVIDAMENTO
Cristiano de Oliveira1; Carla Juliana Viana2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O superendividamento dos consumidores, não é exagero dizer, é um dos
temas mais sensíveis da sociedade brasileira. Estima-se, de acordo com mais
recente publicação de entidade de proteção ao crédito, que há no Brasil
aproximadamente 62,5 milhões de brasileiros endividados. Contudo, não
obstante esse cenário, até recentemente, não havia no Brasil um instrumento
jurídico adequado para enfretamento do superendividamento. Com efeito, foi
somente com a promulgação da Lei 14.181/2021 que o legislador introduziu no
sistema
jurídico
mecanismos
de
prevenção
e
tratamento
ao
superendividamento. Desse modo, busca-se, no presente trabalho, por meio do
método dedutivo bem como de dicussões bibliográficas, analisar e propor uma
discussão sobre a necessidade de introduzir, no ensino brasileiro, ações
direcionadas à educação financeira de crianças e adolescentes a fim de evitar,
no futuro, situações de superendividamento que podem ocorrer tanto por
desconhecimento do mercado de crédito como por situações involuntárias
(desemprego, doenças, etc). Isto porque uma das causas que contribuem para
o superendividamento do consumidor é a publicidade agressiva direcionada ao
consumo e ao crédito facilitado; como observado por Lima, a publicidade,
―quando dirigida às crianças, tendo em vista sua condição peculiar de pessoa
em desenvolvimento, pode estimular hábitos de consumo pautados pelo
excesso, criando desejos artificiais que não correspondem a necessidades
reais‖ (LIMA, 2014, p. 38). Destarte, introduzir ações no ensino brasileiro
direcionadas à educação financeira de crianças e adolescentes, além de ir ao
encontro das diretrizes da Política Nacional das Relações de Consumo,
contribui igualmente para a redução de eventual superendividamento destes
jovens ao antigirem a maioridade, tendo em vista que por meio da educação
financeira terão a oportunidade de identificar práticas de publicidade agressiva
assim como da oferta de crédito predatório.
Palavras-chave: Educação Financeira. Políticas Públicas. Superendividamento.
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QUARENTA ANOS (1981-2021) DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO
AMBIENTE E SUAS IMPLICAÇÕES NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO
BRASIL
Carlos Alberto da Silva Júnior1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A Lei nº 6.938/81 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA),
seus fins e mecanismos de formação e aplicação. Esse marco legal comum
regulamenta a preservação do meio ambiente no Brasil. Neste trabalho,
objetivou-se avaliar os impactos gerais para a Educação Ambiental (EA) nos
quarenta anos (1981-2021) da promulgação da PNMA. Quanto aos percursos
metodológicos, uma digressão histórica foi realizada nas alterações na
supramencionada lei, destacando-se as suas implicações na EA. Os resultados
mostraram uma ascensão das estratégias de ensino voltadas à preservação do
meio ambiente no Brasil, com destaque no desenvolvimento de uma EA
sistêmica, não pautada na visão mecanicista e fragmentária. Quanto aos
aspectos jurídicos, destacou-se a promulgação da Lei nº 9.795/99, a qual
dispõe sobre a EA e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA)
no país. Por fim, com esse ordenamento jurídico houve avanços na EA,
sobretudo em bases principiológicas, entretanto, ainda se faz necessária a
consolidação de atitudes sustentáveis na sociedade para uma EA
caracterizada pela visão interdisciplinar e capaz de suscitar consciência ética.
Palavras-chave: Ensino de Química. Química Verde. Sustentabilidade.
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A IMPORTÂNCIA DO LIVRO DIDÁTICO NO ENSINO PÚBLICO REMOTO
Carlos César dos Santos1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O assunto livro didático tem sido polemizado em comunidades científicas que
analisam o material, criteriosamente, e apontam problemas em sua produção.
Apesar das críticas ao Programa Nacional do Livro e do Material Didático
(PNLD) pesquisas evidenciam que o livro didático distribuído na maioria das
escolas públicas é o único material sistemático de cunho pedagógico,
importante no processo de ensino-aprendizado, um material físico preparado
para auxiliar o professor e o aluno em sala de aula nas suas interações
educacionais, possibilitando ensinar conteúdos necessários e importantes para
a formação dos jovens para o mundo contemporâneo. O interesse em
desenvolver a reflexão referente aos livros didáticos no ensino público remoto
iniciou-se a partir do cenário de isolamento social devido à pandemia de Covid19 que o mundo enfrenta e que afeta a educação pública brasileira,
especialmente os jovens estudantes que não possuem material de estudo e
acesso à internet. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
constatou que, durante a pandemia de Covid-19, 96,6% dos estudantes
brasileiros da rede pública não possuem acesso à internet, ou seja, 5,8 milhões
de estudantes de escolas públicas não possuem acesso ao conhecimento
digital fornecido pelas plataformas de ensino público (NASCIMENTO, 2020). O
PNLD garante equidade aos estudantes e permite a facilitação no processo de
ensino e aprendizagem, oferecendo uma seleção de fontes confiáveis de
estudo, sendo o livro didático a principal ferramenta nas aulas remotas,
principalmente para os alunos que enfrentam desafios e obstáculos por não
possuírem a oportunidade de estudar via plataformas virtuais. O livro didático
possibilita o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para
o cotidiano vivenciado no dia a dia.
Palavras-chave: Livro didático; Ensino público remoto; Ensino-Aprendizagem.
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RESUMO
Os desafios do mundo contemporâneo na área de educação fazem com
que os educadores busquem novas formas de ensino-aprendizado, a fim de
proporcionar a democratização das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TICs) aos estudantes. Por meio da integração com a era digital o processo de
ensino-aprendizagem, torna-se mais eficiente e significativo, sendo um dos
poucos meios acessíveis em tempos de isolamento social, possibilitando um
desenvolvimento na gestão do conhecimento individual e coletivo.
Considerando a problemática da pandemia do Corona Vírus, tem–se o uso das
TICs como uma alternativa nesse processo, contudo, é preciso questionar e
refletir sobre os/as marginalizados/as da sociedade, estudantes em situação de
vulnerabilidade e que não tem acesso a essa tecnologia para acompanhar os
estudos de forma remota. Como o uso das TICs poderão beneficiar esses
meninos e meninas? Para buscar respostas e ampliar as reflexões têm-se os
referenciais epistemológicos com Coll e Monereo (2010), Camargo Barreto
(2016), Prioste e Raiça (2017), que possibilitam pensar o uso de novas
metodologias de ensino. A utilização das TICs no século XXI permite que
grande parte dos indivíduos tenham acesso à educação em diferentes
espaços, mas para tanto, é necessário considerar as diferenças de acesso
dos/as estudantes, sendo que as TICs não substituem o professor(a) e sim,
auxiliam nas relações pedagógicas no ensino remoto, deste modo, tem-se que
repensar o papel docente mediante as TICs e continuar em um processo de
luta e resistência para que a educação seja para todos e todas.
.

Palavras-chave: Educação; Ensino-Aprendizagem; Tecnologias da Informação
e Comunicação.
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Experiência do Projeto de Extensão – Programa Saúde na Escola –
Parceria entre Saúde e Educação no Município de Votorantim – SP.
Carolina Maria Soares Cresciulo, Patrícia Maria Serrano, Maria Sylvia de
Souza Vitalle,
RESUMO
O Programa Saúde na Escola tem o objetivo de propiciar intervenção eficaz em
promoção em saúde e cultura da paz. Foram realizadas rodas de conversa, por
profissionais de saúde e educação, em dupla, uma vez por mês com turmas de
adolescentes escolares durante um semestre. Foram aplicados questionários
com questões abertas e fechadas de múltipla escolha para avaliação. Foram
respondidos 68 questionários pelos adolescentes. Eles relataram que: em
54,4% as atividades ajudaram a esclarecer dúvidas e se autoconhecer; em
66% houve mudança no conceito que tinham de sexualidade e IST´s e em
83,8% houve mudança na relação com os professores. Percebeu-se que o
ambiente escolar centrado no aluno é valioso auxiliar para: que exponham suas
dificuldades; ampliem sua visão sobre a adolescência; além de facilitar a
identificação de problemas comuns entre pares e com a família.
Palavras-chave: Promoção da Saúde no Ambiente Escolar. Políticas Públicas
em Saúde. Comportamento do adolescente.
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O ENSINO DE PALEONTOLOGIA COM O AUXÍLIO DE ORIGAMIS: UMA
ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR
Carolina Zabini1; Rafael Araújo Ribeiro2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Temas em paleontologia e geociências têm recebido pouco destaque nos
currículos formais dos níveis básicos de ensino. Os conteúdos que de fato
constam na atual base nacional comum curricular estão dispersos nas
unidades temáticas, o que pode dificultar a sua real aplicação por docentes
com menor preferência por esta área do conhecimento. Além disso, muitas
vezes o livro didático e os cadernos dos professores não abordam de forma
clara e integrada tais conteúdos. Cabe então, ao professor, buscar maneiras
alternativas de ensino mais efetivo e contextualizado. O grande potencial que
as geociências em geral, e a paleontologia em específico, têm, são
consolidados no grande interesse e fascínio que as crianças apresentam pelo
mundo natural, e seu funcionamento e pelos animais de um passado intangível.
Com base nisso, é efetivo engajar os estudantes em aulas que contam com a
produção de materiais (por parte dos alunos) e que aliam a essa construção, a
contação de histórias e o debate sobre questões que geram neles maior
interesse. Essa metodologia pode ser utilizada em aulas virtuais ou
presenciais. Os conteúdos podem ser diversos, e selecionados pelo próprio
docente com uma enquete junto à turma. Em nossas práticas (no formato
virtual), num formato de oficina e fora do contexto escolar, optamos por garantir
a participação do público falando de seres pré-históricos e seus contextos
ambientais. As atividades não passaram de uma hora e meia de duração,
considerando que crianças entre 10 e 12 anos estavam participando. Com
auxílio de uma pequena apresentação de imagens, iniciamos explicando o
formato da oficina; a seguir, adentramos o conteúdo apresentando algumas
imagens de organismos e fazendo perguntas sobre local de vida, alimentação,
características dos animais. As respostas à essas perguntas levará à escolha
do primeiro origami a ser produzido. Tal metodologia é replicada para os outros
dois ou três origamis subsequentes. Durante a montagem do origami, no
formato virtual, é importante que o apresentador tenha duas câmeras, sendo
que uma é destinada à produção do origami. As instruções de dobradura
devem ser claras e precisas para facilitar o acompnhamento por todos. No caso
de alunos mais velhos, durante as dobraduras é possível fazer considerações e
questionamentos relacionados ao conteúdo abordado; para crinaças mais
novas deve-se dividir de forma bem clara os momentos entre perguntas e a
produção artística.
Palavras-chave: fósseis. artes. ensino ativo.
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RELAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA: A NECESSIDADE DE QUESTIONAMENTOS
E READAPTAÇÕES
Caroline de Souza Araújo1; Marcia Cristina Argenti Perez2
RESUMO
A relação escola-família por si só já contava com diversas indagações sobre
como deveria acontecer para que se visse com menos conturbações. Com as
mudanças trazidas pela pandemia de Covid-19, se fez ainda mais necessário
repensar esta relação e as formas pelas quais deveria acontecer. Desta forma,
o objetivo deste trabalho é trazer a reflexão da importância dos
questionamentos
sobre
o
estabelecimento
desta
relação
na
contemporaneidade, evidenciando o quando a abordagem utilizada pelos
profissionais traz diferença na continudade de ensino. Sentineli e Insfran (2020)
explicam que a pandemia agravou os problemas de desigualdade e
preconceitos. Vimos com a pandemia, a família tendo que assumir o papel
antes considerado ser da escola e vemos este movimento funcionar,
entretanto, com apoio e comunicação da escola. Este trabalho é um recorte de
uma pesquisa de mestrado, possui caráter qualitativo e conta com estudos
bilioográficos de autores que versam sobre a relação escola-família.
Previamente, verifica-se que é essencial a reflexão conjunta para tomada de
atitude no processo educativo, levando em consideração os contextos e
realidade social. Por fim, conclui-se que assim como a própria educação,
também a relação entre instituições deve ser constantemente questionada e
trabalhada.
Palavras-chave: Escola-família. Pandemia. Contemporaneidade.
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O USO DO BLOG NA ESCOLA PÚBLICA COMO FACILITADOR PARA
PARTICIPAÇÃO NO ENSINO REMOTO
.Caroline

Sati Muller1

Acesse a apresentação deste trabalho.
.

RESUMO
De repente, ensino remoto! Lidamos com incertezas do cenário mundial e
dúvidas permearam nosso cotidiano, pois não sabíamos ao certo qual
ferramentas iríamos utilizar, visto que muitos professores não se sentiam
seguros em lidar com a tecnologia, como seria a interação com os alunos e de
que forma conseguiríamos estabelecer uma aprendizagem efetiva. Diante
disso, a Escola Municipal Professor Fued Temer, localizada na cidade de Praia
Grande, litoral do estado de São Paulo, adotou o Blog como ferramenta
principal (https://pfuedtemer.blogspot.com/), sendo oportunizado o trabalho
colaborativo, em que os professores preparam as aulas (gravação, elaboração
de formulários e pesquisa de vídeos complementares) que são organizadas e
postadas por mim, uma forma encontrada para oferecer um suporte a todos os
professores que não possuem grande afinidade com os recursos tecnológicos.
Em benefício aos alunos, foi uma forma de unificar as ações da escola em um
recurso intuitivo, para que os responsáveis tivessem uma ferramenta
norteadora. Na página principal, postamos recados, orientações, textos e
vídeos pertinentes ao cotidiano escolar e a realidade vivenciada. Na parte
superior, há divisão em abas para cada ano de escolaridade, do 1º ao 5º ano,
em que são postadas as atividades. Para os alunos com Necessidades
Educacionais Especiais, há uma aba específica com sugestões de atividades a
serem desenvolvidas, como jogos e vivências. E na barra lateral, foram
disponibilizados diversos links para que os alunos e responsáveis possam
navegar por conteúdos pré-selecionados, visando agregar qualidade ao ensino
remoto. O Blog tem sido um instrumento muito valioso nesse momento. O
ensino remoto ainda tem sido um grande desafio, pois temos que adaptar as
metodologias e os conteúdos de ensino utilizando as plataformas digitais, para
garantir assim, o processo de ensino e aprendizagem dos alunos.
.
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PRÁTICAS EDUCATIVAS EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES: UMA
EXPERIÊNCIA SÓCIO EDUCATIVA
Aline Andrade1; Cassia Edmara Coutinho Murback Maggioni2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este estudo tem como objetivo analisar e refletir sobre a atuação do pedagogo
em espaço não escolar a partir de uma experiência vivida durante o estágio
supervisionado no âmbito da Pedagogia Social. Nos últimos anos, o aumento
nas demandas sócio educativas indicam a necessidade de pensar a função do
pedagogo em espaços não escolares. Nesta perspectiva, desenvolveu-se uma
ação educativa (com atividades recreativas e coletivas relacionadas a festa
junina) junto a crianças e adolescentes participantes de um centro de
atendimento social no município de Campo mourão – Paraná, a fim de propiciar
oportunidades educativas que contribuissem com a vida social desses sujeitos.
O maior desafio na referida prática foi a organização de atividades que ao
mesmo tempo despertassem o interesse de crianças e adolescentes (6 a 14
anos), pois, pela diversidade de faixa etária, possuem diferentes perspectivas
em relação a convivencia em sociedade. Por fim, o estudo sobre a educação
não escolar e a ação do Pedagogo nesses espaços evidenciou a necessidade
de avançar nas discussões sobre o assunto durante a formação acadêmica do
profissional pedagogo, para que se possa efetivar práticas e intervenções
sócio-educativas que propiciem ao indivíduo a capacidade de transformação
social. Logo, a Pedagogia Social é uma ciência em grande expansão e
necessária para a sociedade atual, por esse motivo deve ser estudada e
praticada de forma crítica. Para tanto, o diálogo é um dos principais recursos
para a participação de todos, pois é por meio dessa participação que os
indivíduos desenvolver o pensamento crítico e aprimoram seus conhecimentos.
Palavras-chave: Educação Não Escolar. Pedagogo. Pedagogia Social.
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CURSO DE EXTENSÃO VIRTUAL: DANÇA PARA JOVENS E ADULTOS
SANCHES, Maria Cecilia1; PINHEIRO, Raissa2
.Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O curso de extensão Danceja: dança para jovens e adultos foi
institucionalizado em 2017 na Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
da Universidade Federal de São Paulo, cujo público alvo eram estudantes das
licenciaturas, futuros professores, bem como a comunidade no entorno do
campus. Inicialmente criado para ser oferecido presencialmente, a partir de
2020 passou para o formato virtual, devido à pandemia do Covid-19,
aumentando significativamente o número de participantes. Assim, este trabalho
tem como objetivo apresentar como o curso foi conduzido durante a pandemia
com relação ao conteúdo, às estratégias metodológicas e avaliativas, aos
resultados produzidos pelos cursistas e pela bolsista do Programa Institucional
de Bolsas de Extensão (PIBEX); tecer reflexões acerca dos ganhos e perdas
nessa modalidade de ensino; articular a prática descrita com as ideias de
Rudolf Laban (1978) que rompe com o pensamento tradicional sobre a dança.
Ele entende que o movimento do educador ou do coreógrafo não deve ser
―colocado‖ no corpo aluno ou dançarino para que seja repetido. Ao contrário,
estes é que devem descobri-lo e pesquisá-lo. Para isso, Laban destrinça o
movimento e suas qualidades em: tempo, peso, espaço e fluxo. Desse modo, o
grupo de cursistas experimentou, entre outras coisas: diferentes expressões do
movimento; assistiu a vídeos de danças e performances para serem analisadas
sob a perspectiva labaniana e foram convidados a produzirem e executarem
cenas em que cada qualidade do movimento estivesse em destaque. Ao final,
cada participante produziu e gravou sua própria performance, resultado da incorpo-ração das ideias, discussões e práticas do Danceja.
Palavras-chave: Dança virtual. Movimento. Laban.
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O LUGAR DO CORPO NA DOCÊNCIA COM BEBÊ E O DIREITO À SAÚDE
DAS PROFESSORAS
Celi da Costa Silva Bahia1; Solange Mochiutti2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Neste trabalho, discute-se o lugar que o corpo ocupa na docência com bebês.
Analisa-se a centralidade do corpo nas relações estabelecidas no berçário e de
que maneira estas relações impactam na saúde das professoras. A pesquisa
foi de natureza qualitativa. Foram utilizadas as reflexões decorrentes do projeto
Formação continuada de professoras de berçário: as vozes das professoras na
construção de saberes sobre a docência com bebês, pautado na perspectiva
dialógica de formação. Os dados foram gerados com e entre as participantes,
mediante as narrativas trazidas para os debates durante os encontros
realizados com professoras de bebês da Rede Pública do Município de BelémPA, no ano de 2019. As narrativas foram gravadas, transcritas e analisadas
pelas docentes pesquisadoras. A análise confirmou que por meio do corpo do
adulto e do bebê as relações se estabelecem. Nestas, a professora, para além
de disponibilizar o seu corpo, precisa ―ler‖ o que o corpo do bebê comunica e
com este dialogar corporalmente. Apesar da importância que o corpo do adulto
exerce no processo educativo do bebê, há pouca valorização das
características corporais inerentes à docência com bebê; ausência de políticas
públicas que considerem a relação corporal como específica da docência com
bebê e assegurem espaço e mobiliário adequados, inclusive para o uso dos
docentes. Considerar o que é específico ao trabalho na creche é uma urgência,
pois a garantia do cuidado, como uma das funções da creche, só será possível
se a professora contar com condições de trabalho que assegure a saúde da
professora para cuidar de si.
Palavras-chave: Docência com bebê. Corpo. Direito à saúde.
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Projeto “Cabelo Coração Flamejante” – uma maneira de abordar o corpo
humano na forma de alfabetização científica
.Célia

Maria Piva Cabral Senna1; Amanda Santos Souza2

Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O Projeto ―Cabelo Coração Flamejante‖ – nome escolhido pelos estudantes em votação aberta - surgiu a partir de dúvidas relacionadas ao funcionamento
do corpo humano, manifestadas por estudantes de turma multietária da
Educação Infantil – entre 4 e 6 anos, tendo em sua maioria 5 anos de idade. O
livro Eu sou assim e vou te mostrar, de Heinz Janisch, foi utilizado para
contação inicial de história e como ponto de referência sobre o corpo humano.
O processo foi tomando forma a partir de encontros interessantíssimos entre as
crianças e a profissional convidada, não integrante do quadro docente da
Escola. Encontros estes em que os pequenos entusiastas compartilhavam
perguntas e levantavam hipóteses. Uma destas hipóteses era selecionada e, a
partir de músicas, v deos e aç es do tipo ―mão na massa‖, os estudantes
corroboravam (ou não) a hipótese escolhida. Desta forma, a lógica do
pensamento científico e da alfabetização científica foram trabalhadas durante
todo o projeto. É importante salientar que este projeto foi concluído em 12
encontros semanais de 50 minutos, destes, metade foram totalmente virtuais
(estudantes e educadores) conectados e os demais com uma das educadoras
de forma virtual. A cada assunto sobre o corpo humano tratado, era feito um
estudo de Biologia Comparada com os animais. Como Produto Final deste
Projeto, os estudantes sugeriram ―fazer uma apresentação‖, ―um teatro‖. A
turma entrou em consenso para um formato de apresentação ―como se fosse
um jornal‖ e, se dividiu em duplas e trios, conforme os temas de maior
interesse de cada um dentre cada um dos temas trabalhados nos encontros.
As crianças demonstraram empolgação pelos desvendamentos de mistérios
sobre o corpo humano e pelas comparações e relações com os animais. Este
processo potencializou nelas, o prazer pela curiosidade, pelos
questionamentos, pelas formas possíveis de corroboração das hipóteses, pela
Alfabetização Científica.
Palavras-chave: Educação Infantil, Alfabetização Científica, Projeto.
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PROFESSORES DE CIÊNCIAS
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Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O aquecimento global é um processo relacionado a um fenômeno natural
conhecido como efeito estufa – na ausência de tal fenômeno, a temperatura
média da Terra seria mais baixa, o que limitaria o surgimento e a continuidade
de muitas espécies no planeta. Acontece, porém, que várias atividades
humanas têm sido relacionadas a emissões de gases que potencializam o
aquecimento da atmosfera, o que resulta em efeitos adversos para a biota,
incluindo-se aí a espécie humana. A abordagem desse fenômeno ambiental na
educação básica está presente nos documentos curriculares oficiais do Brasil.
Dentre os critérios de avaliação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de
Ciências Naturais para o Ensino Fundamental, está: ―(o aluno deve) perceberse integrante, dependente e agente transformador do ambiente (...)‖. Isso vai
ao encontro do exposto na Base Nacional Comum Curricular, que propõe as
seguintes habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes: ―descrever o
mecanismo natural do efeito estufa (...), discutir as ações humanas
responsáveis pelo seu aumento artificial, e selecionar e implementar propostas
para a reversão ou controle desse quadro‖. Diante da relevância do tema em
questão, surge a necessidade de diagnosticar e avaliar o que pensam e como
agem futuros professores de Ciências (Biologia, Física, Química e Matemática)
em relação ao aquecimento global. A presente pesquisa é de natureza
qualitativa e os dados serão coletados através de questionário – atualmente em
fase de elaboração –, a ser aplicado em turmas de graduação (Licenciatura em
Ciências) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Espera-se que a
realização deste trabalho permita conhecer, refletir, analisar e discutir as
percepções dos futuros docentes sobre o fenômeno em questão, suas causas,
consequências e formas de minimizar seus impactos, bem como a contribuição
que o conhecimento do tema pode dar à implementação dos currículos e
elaboração de materiais didáticos da área das Ciências.
Palavras-chave: percepções; estudantes universitários; efeito estufa.

1

Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática - UNIFESP (nobuo.ck@gmail.com)
Mestranda em Ensino de Ciências e Matemática - UNIFESP (contrucci@live.com)
3
Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática - UNIFESP (romario.ftavares@gmail.com)
4
Mestre em Ensino de Ciências e Matemática - UNIFESP (leylagerassi@gmail.com)
5
Doutora em Educação pela USP e Professora Adjunta da UNIFESP (anagouw@gmail.com)
2

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
150

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

CÍRCULOS RESTAURATIVOS UMA METODOLOGIA PEDAGÓGICA PARA
A PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO JUVENIL
César Machado do Amaral
.Acesse a apresentação deste trabalho.
RESUMO
Desde o ano de 2018, a EMEF Lena Pithan passou a atender alunos das séries
finais do Ensino Fundamental, iniciando com duas turmas de sextos anos.
Hoje, este mesmo grupo de alunos está no nono ano, concluindo a etapa do
Ensino Fundamental. Esta caminhada tem sido, e vem sendo de construção
coletiva entre os atores da educação, visando o protagonismo dos alunos, o
crescimento intelectual, a garantia do acesso, permanência e continuidade nos
estudos. Diante da situação de pandemía, alguns alunos tiveram que ajudar as
suas famílias no trabalho, para garantir o sustento e manutenção das finanças.
Em conversa com os alunos sobre as expectativas de ingresso no Ensino
Médio no ano de 2022, fora possível perceber que alguns alunos apresentaram
o desejo de não continuarem os estudos, devido a questões de cunho
social,conforme já citado. Frente ao problema apresentado, com o intuito de
despertar nos alunos o desejo de continuar na escola, foi criado este projeto,
onde com a metodologia de círculo restautativos, desenvolvemos atividades
reflexivas a partir do diálogo que contribuem para a compreensão da
permanência na escola, o fortalecimento da identidade como estudante, e a
compreensão da importância da formação no contexto atual. Vale destacar
que a intenção do círculo é encontrar soluções que sirvam para cada membro
devido todos terem igual valor e dignidade.(p.9) O trabalho vem apresentando
bons resultados, pois os encontros tem ocorrido sistermaticamente com os
alunos e também com os pais, onde levamos aos familiares a reflexão sobre a
importãncia dos estudos na vida dos alunos.
Palavras chaves: Diálogo, protagonismo, restaurativo.
REFERÊNCAS
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DESAFIOS DA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA NAS MÍDIAS SOCIAIS:
CONHECIMENTO SOBRE O PAPILOMAVIRUS HUMANO (HPV) E SUA
VACINA
Cecília da Silva Xavier1; Leticia Galdino de Oliveira1; Flávia Moreira
Passalacqua2; Mateus Mello de Souza 1; Christiane Pienna Soares1
.Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Introdução:A hesitação vacinal é uma combinação de percepções
populacionais, que interferem na decisão de vacinar. A despeito da
recomendação da OMS, a cobertura vacinal para o HPV é baixa no Brasil,
potencialmente pela má-informação. As mídias sociais podem fornecer novas
plataformas de persuasão e rápida disseminação de informações, com desafios
e oportunidades para a difusão deste conhecimento. Métodos: As postagens no
Facebook e Instagram começaram em 11 de fevereiro de 2021. Os temas
foram o genoma do HPV, sua história natural; epidemiologia do câncer/HPV;
fatores de risco do câncer e em diferentes locais anatômicos; vulnerabilidade
social e a infecção/transmissão do vírus; prevenção do câncer pela nutrição,
HPV e resposta imunológica e terapias farmacológicas contra o HPV e câncer.
As variáveis escolhidas foram o envolvimento dos seguidores ("curtidas" e
alcance das postagens). Resultados: Os seguidores foram predominantemente
do Brasil, no Facebook @projetovacinaçãohpv (470) e Instagram @vacinehpv
(747). No Facebook, a idade dos seguidores foram adultos/idosos (70,4%), 35
a 65 anos e 13 a 34 anos (29,6%). No Instagram, na mesma estratificação por
idade, os seguidores foram, respectivamente, 23,1% e 76,9%. As mulheres
foram as principais seguidoras em ambas redes sociais (Facebook/63,2%;
Instagram/62,7%). A proporção de ―curtidas‖/seguidores foi de 7,2% no
Facebook e 12,6% no Instagram. Ainda, a relação alcance/seguidores foram de
84,0% (Facebook) e 62,3% (Instagram). Postagens de maior engajamento
foram "epidemiologia brasileira de câncer e HPV" (96,8%)/Facebook e "fator de
risco para infecção por HPV de ânus e pênis" (73,7%)/Instagram. As de menor
envolvimento foram ―terapias farmacológicas‖ (50,3%) no Facebook e ―história
natural do HPV‖ (55,8%) no Instagram. Conclusões: O papel da mídia social na
melhoria do conhecimento sobre o HPV tem sido difícil de alcançar. Este
estudo está em andamento, levando informações científicas no Brasil e com o
objetivo de aumentar a adesão à vacina.contra o HPV no Brasil.
Palavras-chave: mídia social, HPV, vacina
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A INCLUSÃO DE ALUNOS PÚBLICO DE ATENÇÃO DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL NO ENSINO SUPERIOR E A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA
ASSISTIVA
.Cinthia Brenda Siqueira Santiago1; Valcir Alves Pereira2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O objetivo deste estudo foi compreender como se dá a inclusão das pessoas
público de atenção da educação especial – aqueles com deficiência,
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação – no
ensino superior, bem como a importância da Tecnologia Assistiva para o
processo formativo desses educandos. A pesquisa é qualitativa e permite
descobrir o mundo dos significados, das relações da sociedade, os motivos, as
ações, as atitudes tomadas de subjetividade e os fatos não computáveis em
equações matemáticas. Como aporte teórico para embasamento, destacam-se
algumas referências que orientaram as reflexões, como por exemplo: Manzini
(2005); Mendes (2006); Bersch (2006); e Silva (2018), entre outros. Como
principais resultados, constatou-se avanços, mesmo que ainda lentos, no que
se refere à inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior. Além disso,
identificou-se também, a importância em se promover a ampliação da
Tecnologia Assistiva nas universidades e a capacitação dos docentes que
lidam diretamente no processo formativo dos alunos com deficiência, pois
assim, contribuirão para uma educação mais justa, democrática e de qualidade,
conferindo a todos, acesso e permanência no ensino superior.
Palavras-chave: Educação Especial. Tecnologia Assistiva. Ensino Superior.
REFERÊNCIAS
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OBJETOS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DA MATEMÁTICA
Cíntia Moralles Camillo1; Karine Gehrke Graffunder2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Objetos Digitais de Aprendizagem (ODA) é toda e qualquer ferramenta que
auxilia o professor dentro e fora da sala de aula, seja por meio de um jogo,
aplicativo, vídeo, entre outros; com a finalidade de motivar e despertar o
interesse do aluno em aprender. Logo, este estudo objetivou mapear e analisar
as contribuições e o uso de ODA como ferramentas para o ensino de
Matemática. O levantamento foi realizado na plataforma da Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações, no período de 2010 a 2020. A pesquisa é de cunho
qualitativo e exploratório, sendo assim, as questões norteadoras foram
formuladas com o objetivo de responder o estudo: ‗Qual a frequência de
publicação das pesquisas envolvendo ODA?‘; ‗Quais ODA são utilizados no
ensino de Matemática na Educação Básica?‘; ‗Quais as contribuiç es dos ODA
no ensino de Matemática?‘. Para tal, utilizou-se os descritores em conjunto
‗objetos digitais de aprendizagem‘, ‗Matemática‘ e ‗Educação Básica‘; e, como
critério de inclusão os estudos são de relato de experiência e voltados para a
Educação Básica. Ao aplicar os critérios selecionou-se 12 estudos, onde 83%
são Dissertações e 17% Teses. O ano de 2018 apresentou um maior número
de estudos (33%), seguido de 2017, 2019 e 2020 com 17%. Jogos e vídeos
(25%) são os ODA mais utilizados no ensino de matemática, seguido pelas
plataformas Khan e Scratch (17%). A motivação e a interação (32%) foram as
contribuições que mais se salientaram em relação aos ODA no ensino da
Matemática, a criatividade (28%) e, autonomia e cotidiano (18%). Assim,
conclui-se que os estudos deste mapeamento mostraram que o uso de ODA no
ensino de Matemática contribui significativamente para que ocorra a
aprendizagem de forma a motivar o aluno a aprender com o uso das
tecnologias digitais.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa. Educação Básica. ODA.
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PEER INSTRUCTION: CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS
Cíntia Moralles Camillo1; Karine Gehrke Graffunder2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Com o avanço das tecnologias digitais e de um mundo globalizado que se
modifica velozmente, torna-se necessário que o professor e a escola revejam
suas metodologias de ensino e aprendizagem, na busca pela motivação do
aluno em aprender. Assim, um ensino pautado na combinação das tecnologias
e nas metodologias ativas estimulam o aluno a superar a passividade, se
tornando mais participativo no processo de ensino e aprendizagem. Desta
forma, este estudo objetivou mapear artigos nas plataformas Scientific
Electronic Library Online e Google Acadêmico, no período entre 2010 e 2021, o
qual buscou identificar e analisar as contribuições da metodologia Peer
Instruction no ensino de Ciências. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e
exploratória a partir de uma Revisão Sistemática da Literatura, com análise do
nível de ensino; região; disciplina o qual o artigo contemplou; conteúdo
abordado; ferramentas e recursos tecnológicos; avaliação e contribuições.
Foram utilizadas as palavras-chave em conjunto: ‗Peer Instruction’, ‗Instrução
por colegas‘, ‗Instrução por Pares‘ e ‗Metodologias Ativas‘. Os resultados da
pesquisa indicam que a maioria dos artigos tiveram como público-alvo o Ensino
Médio e afirma-se que o Peer Instruction está em ascensão, principalmente no
Ensino Superior. As regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul
apresentam pesquisas emergentes e as disciplinas que se destacaram foram:
Física (73%), Ciências (18%) e Bioquímica (9%); concomitante com os
conteúdos ―relatividade‖, ―eletrostática‖ e ―circuitos elétricos‖. A ferramenta
mais utilizada é o Smartphone (40%) e o recurso tecnológico é o Plickers
(20%). A avaliação no geral foi positiva ocorrendo o aumento das notas dos
alunos, contribuindo significativamente para a aprendizagem de forma a
desenvolver atitudes, reflexão e motivação. Diante disso, o Peer Instruction se
mostrou capaz de agir em prol da promoção de atitudes científicas e de uma
aprendizagem conceitual.
Palavras-chave: Aprendizagem Conceitual. Instrução entre Colegas. Instrução
por Pares.
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IMPACTO DE LA PANDEMIA 2020 SOBRE LA FORMACIÓN DE
PROFESIONALES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Ap.Clarisa Elena Beaufort1; Gastón Ezequiel Maraulo2; Mariana Gabriela
Ugarte3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
La pandemia por el SARS CoV-2 ha dado lugar al cierre masivo de las
actividades presenciales de instituciones educativas para evitar la propagación
del virus. La educación a distancia se enfrentó con la necesidad de
redimensionar y reordenar las acciones formativas que se daban en la
presencialidad. El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de la
virtualización de las clases por la pandemia sobre la formación de futuros
profesionales en ciencia y tecnología de los alimentos en una carrera de grado,
con la finalidad de relevar problemas, beneficios y pensar alternativas para
ayudar a la mejora del proceso educativo. El estudio se llevó a cabo con 747
estudiantes de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la
Universidad Nacional de Lanús de Argentina. La información se obtuvo
recopilando los resultados de las asignaturas en los años 2019, 2020 y 2021 y
realizando encuestas cuatrimestrales al total de estudiantes que continuaron
con la carrera. El análisis de los datos indicó que en 2020 y 2021 hubo un
aumento en la inscripción de estudiantes a la carrera y a las materias respecto
a 2019, posiblemente debido al beneficio de la flexibilidad horaria y a la
ausencia del viaje hacia la universidad para cursar. El principal problema
presentado fue la comprensión de los contenidos de las asignaturas y la
aplicación de estos en actividades prácticas y se mantuvo constante en el
tiempo. Entre 2020 y 2021, el porcentaje de encuestados (~20%) que reportó
problemas para cursar asociados a la pandemia (brecha de uso y de acceso,
problemas familiares y problemas de salud), se redujo a la mitad. La
disminución respecto a las brechas se debe a que los estudiantes lograron
estar mejor equipados y preparados, ya sea por esfuerzos propios o por
obtener ayuda por medio de becas de la universidad. Los resultados dejan en
claro que no es suficiente superar el aislamiento digital y brindar tecnologías y
recursos. El desafío real es poder acompañar estas transformaciones de la
educación, actualizar los conocimientos de forma continua, para generar
espacios de intercambio y de aprendizaje colaborativo genuinos que ayuden a
superar los problemas presentados, para permitir que los estudiantes se
apropien de la oportunidad que brinda la educación a distancia.
Palavras-chave: Pandemia. Educación superior virtual. Formación profesional.
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ARTE INCLUSIVA: OFICINAS DE ARTE COLABORATIVA COM
PROFESSORES PARA OS PROCESSOS DE ENSINO\APRENDIZAGEM DE
ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA EM ESPAÇOS ESPECIAIS E
INCLUSIVOS
CLAUDIA ALEXANDRA DE ALBUQUERQUE MENEZES BARROS1
Orientadora: Dra. Cleonice Terezinha Fernandes
Resumo:
Umas das maiores fragilidades do ensino de arte na educação especial é
justamente a formatação de exercícios e tarefas que, via de regra, não
propõem a criticidade, a autonomia criativa, reduzindo-se a comemorações de
datas festivas na escola, sobretudo em espaços inclusivos; Partindo das
narrativas de professores de arte das Secretarias Municipal e Estadual de
Educação de Mato Grosso que atuam no universo urbano inclusivo de CuiabáMT, a pesquisa tem como objetivo criar possibilidades concretas de inclusão
nas aulas de arte para e com professores que atuam na área dentro da
educação especializada, visando a emancipação teórica metodológica dos
mesmos, bem como estratégias efetivas de vivência artística de imersão para
seus alunos. A pesquisa é qualitativa, classificada como estudo de caso, já que
apresenta um engenhoso recorte de uma situação complexa da vida real, neste
caso, educacional, tendo como principal instrumento de obtenção dos dados a
entrevista, realizada de forma individual e/ou por meio de grupo focal
(entrevista coletiva) através de plataformas digitais. As entrevistas serão
transcritas enquanto narrativas e analisadas como fontes orais (que possuem
longa tradição nas ciências humanas, sobretudo na história), que fará parte do
conjunto do corpus documental projeto que permitirá compreender as relações
possíveis entre os professores de arte e seus alunos com deficiência. Após
esta fase, serão concebidas as oficinas formativas de arte-educação voltadas
às temáticas inclusivas, na busca de aprimoramento das habilidades dos
professores numa proposta de construção coletiva dentro de uma alfabetização
estética do estudante com deficiência nas linguagens artísticas. Os
pressupostos teóricos baseiam-se em: Bourdieu e Passeron (1975) para
pensar a relação estabelecida com o saber; para discutir a educação especial:
Carvalho (2004); para pensar questões ligadas a formação docente: Nóvoa
(1992; 2014); e para pensar a arte no processo educativo\inclusivo: Argan
(1992) e Wisnik (1998).
Palavras-Chave: Educação Especial, Formação Continuada, Oficinas de Arte,
Inclusão.
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A IMPORTÂNCIA DO VISUAL NO ENSINO DE MATEMÁRICA DURANTE AS
AULAS REMOTAS
Cláudia Maria Borba Gâmbaro1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O ensino remoto emergencial, proveniente da necessidade de ficarmos em
casa no começo da pandemia, exigiu dos alunos e dos professores uma rápida
adaptação aos meios digitais como ferramentas de ensino. Dessa forma,
trocamos a sala de aula por nossos quartos, a lousa pela telinha do
computador, e o lápis e o caderno pelo teclado do computador. No ensino da
matemática foi preciso adaptar as metodologias de ensino, para que pudessem
ser eficientes para os alunos através do ensino remoto. O uso de plataformas
como Khan Academy e Matific, as quais apresentam vídeo-aulas e exercícios,
por exemplo, se tornaram facilitadores neste novo momento da educação. Para
auxiliar o processo de ensino-apredizagem, muitos professores também
passaram a utilizar mesas digitalizadoras, as quais, conectadas à um software
de imagem, auxiliavam a visualização de contas armadas, como no algoritmo
tradicional. Essa utilização do apoio visual nas aulas de matemática durante o
ensino remoto mostram que, conforme já se era comum antes da pandemia, os
recursos visuais auxiliam na compreensão lógica, visto que grande parte do
raciocínio matemático baseia-se no processamento visual. Dessa forma,
mesmo que não necessariamente essenciais, tais ferramentas possibilitaram
que o professor pudesse executar o olhar profissional, como define Llinares
(2013), auxiliando na compreensão da identificação da relevância no contexto
de ensino-aprendizagem de matemática, possibilitando diversas ações
didáticas que guiam o educador neste momento em que mesmo distantes,
precisamos sempre estar atentos para o desenvolvimento do aluno.
Palavras-chave: Matemática, Aulas remotas, Apoio visual.
REFERÊNCIAS
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: RECONTO DO LIVRO: A MOÇA TECELÃ EM
TEMPOS DE PANDEMIA
Claudia Madeira Bernardes11; Aline Ditomaso2; Calixto Júnior de Souza3
RESUMO
Este texto apresenta relato de experiência no processo de ensinoaprendizagem na rede pública estadual de algumas turmas do 6º e 7º anos do
Ensino Fundamental II da Escola Estadual ―Avelino Martins Rodrigues‖. O
objetivo é mostrar uma prática pedagógica no REANP- Regime de Aulas NãoPresenciais com a leitura e reconto de obra literária em tempos de pandemia da
Covid-19, síndrome respiratória aguda grave-coronavírus (Sars-Cov-2),
refletindo a aprendizagem dos alunos com o ensino remoto emergencial, por
intermédio do aplicativo WhatsApp entre outrasferramentas tecnológicas. Tratase de uma análise e reflexão pedagógica por meio de relato de experiência, de
modo que se possa refletir, analisar e comparar as dificuldades elencadas
mediante o reconto, a escrita, a oralidade, a criatividade, a imaginação. A
metodologia utilizada se deu pela análise qualitativa dos dados que foram
coletados a partir da oitiva do reconto do livro: A Moça Tecelã e pesquisas
sobre: o Dia Internacional da Mulher, Feminicídio e Lei Maria da Penha em
comemoração ao dia Internacional da Mulher - 08 de março, por meio de
áudios enviados para a professora. A relevância social deste estudo é
possibilitar reflexões, mudanças de postura e conscientização dos sujeitos
envolvidos no contexto educacional frente ao cenário pandêmico que foram
obrigados a fazer parte e devido ao alto índice de violência doméstica devido ao
isolamento social. Vários conceitos dialogaram no decorrer do artigo, tentando
dar visibilidade a uma nova prática educativa do professor em meio às
tecnologias. Conclui-se que a leitura em tempos de isolamento social foram
doses de cura para muitos corações e conhecer todo o contexto histórico das
leis protetivas em relação à violência doméstica e a importânciade denunciar, foi
adentrar e viajar em um mundo fantástico da imaginação, criatividade, mesmo
diante da diversidade de casos e diferentes desafios vivenciados pelos alunos
neste período de pandemia imposto pelo Sars-Cov-2.
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AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PROMOVIDAS PELO NÚCLEO
VERDEJAR FRANCA, DO GRUPO MULHERES DO BRASIL
Lucineia Pereira de Paula1; Cláudia de Fátima Oliveira2
RESUMO
As plantas, bem como os demais seres vivos, são fundamentais para o
equilíbrio do planeta. O entendimento de como esses seres são importantes e
o seu reconhecimento é indispensável, mas nem todos conseguem dar o real
valor a eles. Nesse contesto, a educação ambiental na escola pode sensibilizar
os alunos da importância que se tem em ter os espaços verdes e arborizados
no ambiente escolar. Logo, o presente estudo tem por objetivo mostrar as
ações de educação ambiental através do plantio de árvores na cidade de
Franca-SP, buscando conscientizar alunos e professores sobre a importância
de se tornem cidadãos responsáveis pela preservação e recuperação do meio
ambiente, por meio do Grupo Verdejar Franca, do Grupo Mulheres do Brasil,
que tem por objetivo plantar 1 milhão de árvores nas ruas da cidade. Além
disso, busca despertar a conscientização ambiental dos cidadãos francanos,
realizando palestras de sensibilização ambiental, especialmente em escolas e
creches. A relevância deste trabalho fundamenta-se na educação ambiental
que passa a ter uma relevante importância para o indivíduo, em que é a escola
a principal instituição capaz de colaborar com as tomadas de decisões sobre os
problemas da sociedade, ao transmitir às crianças e jovens, informações,
auxiliando nas pesquisas e formando uma comunidade responsável pelo meio
social, na busca de restabelecer a harmonia entre o ser humano e o ambiente.
O trabalho pautou-se no método fenomenológico, com ênfase na percepção e
na educação ambiental, pesquisa participante e apoio da pesquisa
bibliográfica.
Palavras-chave: Educação ambiental. Ambiente escolar. Plantio de árvores
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SPACEIF ONLINE: UMA AÇÃO INTERDISCIPLINAR DO IFSUL CAMPUS
LAJEADO-RS
Claudia Wollmann Carvalho1; Ana Maria Geller2; Wemerson de Castro
Oliveira3; Ítalo Kenne Rakowski4,Ismael de Lima5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O momento pandêmico e de isolamento social, impôs à comunidade escolar
uma readaptação de seus processos de ensino e de aprendizagem. Assim, o
evento ―SPACEIF online: inteligência artificial na ciência‖ promoveu a
socialização dos estudantes do IFSul Campus Lajeado, usando recursos
tecnológicos digitais. A ação buscou estimular a criatividade, a autonomia, o
trabalho colaborativo e o interesse pela atividade científica por parte dos
estudantes, estando integrado a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
com a temática Inteligência Artificial na Ciência. A metodologia utilizada pode
ser caracterizada como maratona do conhecimento. A ação foi realizada em
várias etapas: (a) formação das equipes; (b) resolução de desafios propostos
durante o evento; (c) palestras com a temática do evento; (d) criação e
desenvolvimento de uma proposta de projeto com aplicação da inteligência
artificial na educação; saúde; meio ambiente e agronegócio ou gestão de
negócios; e (e) apresentação das propostas dos projeto através de um Pitch
Deck (3 minutos). As ferramentas tecnológicas utilizadas para a realização do
evento e para interação entre os membros das equipes foram webconferência
e Discord. Professores mentores ficaram disponíveis ao longo da maratona
para auxiliar nas dúvidas dos participantes. O evento ocorreu entre os dias 20 e
27 de agosto de 2020, com o encerramento e a apresentação do Pitch Deck
dos projetos no dia 03 de setembro do mesmo ano. Ao todo foram 35
estudantes maratonistas do ensino médio e da pós-graduação, divididos em 14
equipes, que prestigiaram 12 horas de transmissão online, apoiadas por 8
palestrantes, contando com 1565 visualizações nas 7 noites, ou seja, uma
média de 223, com destaque para a conversa sobre Pitch Deck (294). Os
projetos finais estavam ligados às demandas da comunidade a qual os
estudantes estão inseridos, evidenciando uma preocupação cidadã importante
para a cultura científica e tecnológica.
Palavras-chave: Conhecimento. Ciências. Ensino.
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“O LIXO QUE DÁ CERTO”: UM PROJETO EDUCATIVO COM ESTUDANTES
BRASILEIROS NO JAPÃO
Cláudio da Silva1; Natália Gladcheff Zanon2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A separação do lixo domiciliar no Japão é uma responsabilidade individual,
existindo um complexo sistema de coleta seletiva. A recolha dos resíduos
sólidos varia de acordo com cada cidade e, também, com o acondicionamento,
dias de coleta e itens considerados na separação, que podem chegar a 14
categorias distintas. Nas regiões com grande presença de imigrantes
brasileiros ocorre, por vezes, o armazenamento e deposição de lixo de forma
inadequada, causando um dos problemas socioculturais de maior amplitude
nas relações conflitantes experimentadas pelos brasileiros, residentes no país.
Neste estudo, orientado pelo olhar da educação ambiental em sua perspectiva
cr tica, é discutido a temática do lixo a partir do projeto ―O lixo que dá certo‖. Os
participantes desta intervenção pedagógica foram alunos do quinto ano do
Ensino Fundamental, de uma escola brasileira localizada no Japão. O trabalho,
desenvolvido dentro de uma abordagem qualitativa e de caráter interpretativo,
possibilitou que os alunos desenvolvessem reflexões sobre a problemática do
lixo em seu contexto local e global, na promoção de debates e na construção
de textos coletivos. Como produção final do projeto, os participantes
elaboraram um livro intitulado ―Os 10 mandamentos do lixo na nossa
comunidade‖. Por meio da mediação dos professores responsáveis pelo
projeto, buscou-se uma concepção freiriana de conscientização, no
desenvolvimento de um procedimento pedagógico que problematiza as
concepções de mundo dos alunos, permitindo que suas reflexões e ações se
transformassem da consciência ingênua para a consciência crítica do mundo,
por meio da práxis educativa. (Freire, 2009).
Palavras-chave: escola brasileira no Japão, educação ambiental crítica,
resíduos sólidos.
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A UTILIZAÇÃO DE WEBINÁRIO COMO POSSIBILIDADE PEDAGÓGICA
COM USO DE METODOLOGIAS DA EAD: UM PROCESSO DE FORMAÇÃO
DOCENTE ANCORADO NA CULTURA DIGITAL
Carine de Campos Moraes de Campos1; Jimmy Schlettz Fernandes2; Cleber
Lopes3 Josiane Gonçalves Barbosa4; Aldemar Balbino Costa5
RESUMO
Este estudo objetiva discutir as contribuições do Webinário denominado
―Possibilidades Pedagógicas em tempos de Ensino Remoto: socialização de
práticas‖ promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Piraquara-PR.
O evento foi uma experiência que contou com uma pluralidade de práticas
pedagógicas vivenciadas no contexto da pandemia do Covid-19, que
abrangeram diferentes temáticas e categorias do meio educacional, como: a
relação comunidade- escola, práticas de inclusão e organização do trabalho
pedagógico. O estudo é apresentado como um relato de experiência sendo
resultado de uma pesquisa qualitativa sob a luz dos aportes teóricos de Nóvoa
(2019), Garcia (1999) e Sambugari (2010), abordando pressupostos da
formação docente atrelados aos princípios da sociologia da educação. Traz-se
a luz os estudos de teóricos que corroboram que abondam sobre a relevância
da cultura digital como importante elemento dos processos formativos com
ênfase no período pandêmico iniciado em Março de 2020 até agosto de 2021.
Foi possível inferir após a análise minuciosa desta experiência que a imersão
docente
nas questões relacionadas às tecnologias, impulsionada pela
pandemia, favoreceu um reinventar do fazer pedagógico, pois a busca por
novos recursos permitiu o contato, a troca de experiência, o diálogo e a
mediação reafirmando que a tessitura entre as tecnologias digitais e o processo
de formação docente refletiu numa maior qualidade na relação escolacomunidade e revelaram que há práticas com potencial de perdurar pós
pandemia contribuindo para novas perspectivas na educação.
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RECURSOS DIDÁTICOS SOBRE O MEDITERRÂNEO ANTIGO: DOS
ARTEFATOS ARQUEOLÓGICOS AO VIDEOGAME
Cleberson Henrique de Moura1; Maria Cristina Nicolau Kormikiari2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
No âmbito da produção acadêmica das universidades públicas têm surgido
alguns modelos de produção de recursos pedagógicos alternativos à produção
editorial comercial de livros didáticos que ainda são pouco investigados. Por
conta disso, entre 2020 e 2021 empreendemos a iniciação cient fica ―Do
Mediterrâneo Antigo ao Videogame: a produção de recursos didáticos
baseados na cultura material‖, que teve como objeto de pesquisa a produção
de materiais didáticos sobre o Mediterrâneo Antigo desenvolvidos pelo
Laboratório de Arqueologia Romana Provincial (Larp)3 e o Laboratório de
Estudos sobre a Cidade Antiga (Labeca)4 do Museu de Arqueologia e Etnologia
da Universidade de São Paulo (MAE-USP). O objetivo da pesquisa foi
responder: Quais são os materiais didáticos produzidos por esses laboratórios?
e Como o fato de serem baseados na cultura material os constituem
(distinguem de outros materiais didáticos convencionais)? A investigação
consistiu em uma pesquisa qualitativa baseada em pesquisa documental
(tendo os materiais didáticos como documentos), entrevistas (com os/as
autores/as dos dispositivos investigados) e pesquisa bibliográfica (tomando os
artigos científicos publicados na forma de relatos de experiência de tais
produções sob autoria dos/as respectivos/as pesquisadores/as produtores/as).
Analisando esses materiais, observou-se uma grande quantidade (mais de 250
produtos) e uma rica diversidade de formatos como artefatos arqueológicos,
maquetes físicas, textos, e-books, vídeos, recursos interativos 3D e videogame.
Analisando-os enquanto processo, a criação e produção destes materiais
envolveu uma diversidade de conhecimentos teórico-metodológicos (que
perpassam da Cultura Material à Ciberarqueologia), conferindo grande
potencial pedagógico por propiciar alternativas aos recursos didáticos
escolares convencionais, além de se tratar de um modo original de produção
de materiais didáticos por se basear especificamente na produção de
conhecimento arqueológico.
Palavras-chave: Materiais Didáticos. Arqueologia. Mediterrâneo Antigo.
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A LITERATURA ATRÁS DAS GRADES: PRESIDIÁRIOS, EM SANTA
CATARINA, ESCREVEM SUA HISTÓRIA
Cleide Jaqueline Rocha Mota1; Marcos Aurélio Souza2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O movimento educacional contemporâneo vem transcendendo os muros das
escolas, fazendo valer a aquisição do saber a todos os sujeitos. Na
Penitenciária Industrial Jucemar Cesconetto, em Joinville (SC), pessoas
privadas de liberdade assumem o papel de escritores. O projeto Oficina Escrita
Literária, desenvolvido desde 2015 sob a supervisão do Juiz João Marcos Buch,
da biblioteca pública local e de profissionais do PROLER, tem por propósito
valorizar o Ser, mas também cumprir a Lei de Execuções Penais 7.210/84, que
propõe a troca de parte do tempo da pena por estudo ou trabalho. Como
resultado das aulas de leitura e literatura foram produzidos os livros Contos
Tirados de Mim: A Literatura no Cárcere, volumes 1 e 2. Essas obras merecem
um olhar minucioso quanto aos efeitos das práticas de ensino de leitura e
literatura em ambiente prisional, uma vez que, como qualquer meio de
comunicação, atravessam o processo de construção social do sujeito.
Baseando-se nessa reflexão, o presente trabalho tem por objetivo analisar as
engrenagens da proposta socioeducativa de recuperação de sujeitos presos,
que vem a ter como produto final as obras Contos Tirados de Mim: A Literatura
no Cárcere (2016), a partir da relação literatura-direito, afinal, o presídio precisa
ser pensado como um espaço de produção a partir dos seus interlocutores, de
modo a ofertar uma relação dialógica entre a sociedade e os referidos sujeitos,
invisibilizados durante o cumprimento da pena.
Palavras-chave: Contos Tirados de Mim. Presidiários. Projeto de Leitura.
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ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS
E IDOSOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 E A IMPORTÂNCIA DAS
TDICs
Cleide Pereira Oliveira, Doutoranda em Educação URI, cleide2471@gmail.com
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A pandemia da COVID-19 obrigou um novo fazer docente. Práticas precisaram
ser reinventadas como forma de atender o Ensino Remoto Emergencial. A
exclusão digital acentuou ainda mais as desigualdades sociais, principalmente
no que diz respeito à qualidade ofertada no ensino público e no privado. A
mediação do processo de ensino aprendizagem na modalidade de educação
de Jovens, Adultos e Idosos – EJA anos iniciais durante a pandemia da
COVID-19 passa por transformações de ordem conceitual e procedimental.
São práticas que precisam ser revistas como forma de possibilitar
aprendizagens significativas que permitam a ascensão social e educacional
destes alunos e alunas que em sua grande maioria estão em condições de
desigualdade e pobreza social. É necessário uma nova forma de mediar a
aprendizagem, isto passa pela formação inicial e continuada de docentes.
Moran (2004) já destacava a necessidade do alinhamento da teoria e prática
nos cursos de formação. Esta formação também deve ser pensada no sentido
de proporcionar uma formação presencial que esteja conectada também com a
distância. É necessário um planejamento que integre o presencial com o virtual,
assim teremos a possibilidade de uma nova sala de aula que atenda as
transformações da contemporaneidade. O uso das Tecnologias Digitais da
Informação e Comunicação - TDICs precisa ser incorporado nas práticas
pedagógicas da EJA sob pena de condenar esta modalidade de ensino ao
definitivo fracasso educacional. Portanto, será necessário políticas públicas
mais eficazes para construir uma nova escola que de fato acompanhe as
transformações de seu tempo e a realidade da EJA.Os estudos
contemporâneos na EJA devem enfatizar as mudanças de práticas e envolver
as TDICs.
Palavras-chave: EJA. Ensino Remoto Emergencial. Prática docente.
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VOZES E SONS DA NATUREZA ZEN: O ESTUDO DAS PLANTAS
MEDICINAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Clemil Camelo1; Celeida Vallejo2.
.Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Uma das práticas medicinais mais antigas da humanidade consiste no uso de
plantas medicinais para o tratamento, prevenção e cura de males e doenças.
Considerando a importância do uso dessas plantas como ―remédios‖ para
algumas enfermidades, tendo como resultado o bem-estar físico, mental, social
e cultural, o presente trabalho tem como objetivo relatar um projeto de ensino,
com foco em plantas medicinais, no intuito de proporcionar uma vivência
teórica e prática da utilização dessas plantas em diversos tratamentos de
doenças vivenciadas no cotidiano dos estudantes do ensino fundamental de
uma escola do programa de ensino integral do município de Diadema-SP. Para
tanto, foram realizadas atividades por meio do Google Classroom a fim de
difundir e conjugar saberes e fazeres da cultura popular tradicional, presentes
na medicina popular alternativa, além de proporcionar o desenvolvimento e o
aprendizado crítico e reflexivo dos estudantes por meio de informações sobre
as relações e práticas cotidianas, no manuseio, manutenção e cultivo das
plantas medicinais. As ações desenvolvidas, possibilitaram um aprofundamento
dos estudantes no que diz respeito à utilização, os efeitos terapêuticos e os
efeitos colaterais das plantas medicinais, quando usado em excesso, que além
do mais, propiciou a construção de um novo saber, relacionando os saberes
populares e científicos.
Palavras-chave: Ensino de ciências. Plantas medicinais. Ensino remoto.
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A SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR
NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19
1
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Cristiane Coelho Teles ; Luciana Tella ; Luciane Guimarães Batistella Bianchini
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Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O Decreto n° 343 de 17 de março de 2020 do Ministério da Educação (MEC)
determinou que as aulas presenciais fossem substituídas por aulas em meios
digitais durante a pandemia de COVID-19 (Brasil, 2020). As aulas presenciais
do ensino superior passaram a ser realizadas por salas que utilizam métodos e
tecnologias de informação e comunicação. Docentes tiveram que estabelecer
novas ações e os estudantes tiveram que assumir maior autonomia sobre a
sua aprendizagem. Diante do quadro atual, a Síndrome de Burnout afetou
profissionais da área da educação. Segundo Bertoncello e Borges (2015) a
Síndrome de Burnout está relacionada ao estresse ocupacional. Já Codo
(1999) relata que não é o trabalho que causa a Síndrome de Burnout, mas
aspectos relacionados à vida dos trabalhadores. Em relação a qualidade de
vida na área da educação dever ser direcionado a todos os colaboradores da
instituição (JAQUES, 2003). Programas de qualidade de vida devem fazer
parte da instituição promovendo o bem estar de seus colaboradores. O
objetivo deste trabalho foi identificar estudos que apresentassem resultados
sobre a Síndrome de Burnout em docentes do ensino superior no período de
pandemia da COVID-19. Para identificar estudos sobre Síndrome de Burnout
em docente no ensino superior realizou-se um levantamento bibliométrico. O
banco de dados utilizado foi o Google Acadêmico, no período de julho de 2021,
com o intuito de investigar publicações de dissertações, teses e artigos. Os
seguintes termos de busca foram: professores AND "ensino superior" AND
pandemia AND "síndrome de burnout" A busca resultou na identificação de 3
artigos. De acordo com os artigos encontrados, conclui-se que o docente
durante o período de pandemia passou por desafios para a sua prática,
provocando desequilíbrios emocionais derivados do ambiente profissional,
provocando a Síndrome de Burnout.
Palavras-chave: Síndrome de Burnout. Ensino Superior. Qualidade de Vida.
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ESTRATÉGIAS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL NO PRIMEIRO ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL
.Aracy

Cristina Kenupp Bastos Marcelino1

Inserir o link do vídeo aqui
RESUMO
O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é um direito dos estudantes
com deficiência garantido na Constituição Federativa do Brasil de 1988, e
instituído para complementar ou suplementar a educação escolar em todos os
níveis e modalidades de ensino. O AEE constiui-se no contexto das Salas de
Recursos Multifuncionais, as quais são dotadas de recursos e equipamentos
para atender as especificidades das deficiencias dos alunos público-alvo da
educação especial, que encontram-se matriculados na escola regular. Com o
fechamento das escolas em março de 2020 devido ao risco de contágio pelo
novo Coronavírus SARS-CoV-2, o AEE passou a ser oferecido remotamente.
Essa medida trouxe novos desafios para o professor do AEE, para os alunos e
para seus familiares. As estratégias para minizar as dificuldades com o
atendimento tem constituído-se em vídeos chamadas via WhatsApp, confecção
de jogos, interações pelas redes sociais, material didático impresso e
gravações de vídeo. Este trabalho apresenta um pouco do que tem sido
desenvolvido no AEE para alunos deficiência visual (DV) matriculados no
primeiro ano do ensino fundamental, e constitui-se a partir de três objetivos:
divulgar o Sistema Braille; apresentar materiais produzidos para o ensino do
Sistema Braille e para o ensino da escrita em tinta; apresentar algumas
possibilidades de adaptação para atividades realizadas no contexto da sala de
aula comum. Acreditamos que por meio desse trabalho é possível promover o
acesso à educação para os alunos com DV. Esclarecemos que no período do
AEE Remoto, o material adaptado é entregue para as famílias, e são utilizados
como apoio na realização das atividades escolares. O material didático foi
produzido na Sala de Recursos Multifuncionais de uma escola muncipal,
localizada na região serrana do Estado do Rio de Janeiro. Esperamos que a
disseminação deste trabalho auxilie no processo de inclusão escolar, social e
cultural de outros alunos com deficiência visual.
Palavras-chave: Deficiência visual. Inclusão. Sistema Braille.
RODRIGUES, Cyntia Simone de Souza. Ação supervisora na rede parceira da
prefeitura municipal de São Paulo: garantia dos direitos fundamentais dos
bebês e das crianças. Projeto (Mestrado Profissional em Gestão e Práticas
Profissionais), Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2021.
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Ação supervisora na rede parceira da prefeitura municipal de São Paulo:
garantia dos direitos fundamentais dos bebês e das crianças.
Cyntia Simone de Souza.
Resumo
O presente projeto trata da investigação dos limites e possibilidades da ação
supervisora para a garantia dos direitos fundamentais dos bebês e crianças no
acompanhamento dos Centros de Educação Infantil (CEI) da rede parceira na
cidade de São Paulo, faixa etária de 0 a 3 anos. Esta pesquisa foi motivada
pelas seguintes questões: Como a ação supervisora contribui para a garantia
dos direitos fundamentais dos bebês e das crianças atendidas pela rede
parceira na cidade de São Paulo? Quais seriam os limites e as possibilidades
da ação supervisora para o atendimento das crianças na rede parceira em
consonância com as políticas públicas para a infância na cidade? Como
objetivo geral pretende-se analisar os limites e as possibilidades da ação
supervisora na garantia dos direitos fundamentais das crianças que são
atendidas em Centros de Educação Infantil por meio de parcerias com
Organizações da Sociedade Civil (OSC) e a Secretaria Municipal de Educação
(SME) da cidade de São Paulo na faixa etária de 0 a 3 anos, buscando
conhecer as implicações desse acompanhamento. De maneira mais específica
busca analisar os critérios e indicadores de qualidade desse atendimento;
identificar os limites e possibilidades apontados pelos Supervisores no
acompanhamento dos CEIs parceiros; perceber quais concepções de
Supervisão Escolar orientam suas as ações. Partimos da hipótese de que a
ação Supervisora contribui para a garantia dos direitos fundamentais dos bebês
e crianças de 0 a 3 anos nos CEIs da rede parceira, por ser o agente público
responsável por acompanhar as questões dos padrões de infraestrutura, metas
do Plano de Trabalho de parcerias e o Projeto Político Pedagógico. Porém, em
face da multiplicidade de sua atuação, com o número crescente de unidades
atendidas nos últimos anos e políticas de conveniamento, encontram limites. O
universo da pesquisa serão três Centros de Educação Infantil da rede parceira
na cidade de São Paulo, supervisionados pela Diretoria Regional de Educação
(DRE) de Santo Amaro. Os sujeitos da pesquisa serão três Coordenadores
Pedagógicos, três Diretores de Escola e três Supervisores Escolares, que
atuam na mesma DRE. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa e,
como procedimento para a coleta de dados serão realizadas entrevistas
semiestruturadas com as equipes gestoras dos CEIs parceiros e Supervisores
da Diretoria Regional de Educação de Santo Amaro, bem como análise da
documentação produzida a partir das visitas nesses espaços, análise da
legislação federal, municipal, dados de atendimento da demanda no portal da
Prefeitura e editais de concursos para o cargo de Supervisor Escolar. Os
referenciais teóricos que embasarão esta pesquisa pertencem à Pedagogia
Crítica.
Palavras-chave: Ação supervisora. Rede Parceira. Direitos Fundamentais das
Crianças. Políticas Públicas Para a Educação Infantil.
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O USO DO MOBILE LEARNING COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NA
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES POLIVALENTES
Daiana Carla Amorim de Souza1; Rosilaine de Fátima Wardenski2
RESUMO
Os avanços tecnológicos vêm possibilitando novas formas de acesso às
informações e interatividade, modificando as relações sociais e intrapessoais.
O papel da escola é fundamental nessa nova era, pois é ela quem irá formar os
cidadãos para dar continuidade a esse desenvolvimento tecnológico e que
ressignificarão o mundo no qual vivemos. A formação continuada é
extremamente importante para a manutenção e evolução da qualidade de
ensino, já que o professor precisa buscar novas metodologias para manter o
foco no seu objetivo principal, que é o de guiar seus alunos no processo da
aprendizagem para que se tornem críticos e conscientes do seu papel no
mundo. Não basta introduzir as tecnologias educacionais nas aulas, é
necessário dar significado a elas e adequá-la a suas demandas. Mais
importante que utilizá-las, é saber qual metodologia será aplicada com seu
auxílio. O estudo qualitativo, tem como objetivo a elaboração de um curso de
formação, de formato híbrido, na área de m-learning para professores
polivalentes com formação em Biologia ou Matemática. Também será
investigado os impactos após a implementação das metodologias discutidas ao
longo do curso nas escolas. Como resultado, espera-se que o curso de
formação, desenvolvido como projeto piloto, possa ser oferecido `as redes
Municipal e Estadual de ensino do Rio de Janeiro, possibilitando a inserção da
aprendizagem móvel em escolas públicas de educação básica. Será
investigada a resistência/aceitação dos docentes na intenção do uso do mlearning durante as aulas e as dificuldades na implementação desta
metodologia. Durante todo o processo será feita uma reflexão sobre as práticas
a fim de identificar os pontos a serem melhorados, que darão embasamento à
construção coletiva de planos de aula interdisciplinares pautados nas
metodologias ativas e m-learning.
Palavras-chave: Formação Continuada. Tecnologia na Educação. Polivalência.
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A SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ENSINO
HÍBRIDO
Daiane Trichez Machado Penkal1; Marco Antonio Ribeiro Merlin2.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O artigo tem como objetivo investigar como acontece a socialização de
crianças e adolescentes no ensino híbrido considerando o contexto da
pandemia Covid-19. Através da metodologia de pesquisa bibliográfica. Partindo
do pressuposto que a educação é um fato social, identificar-se-á como, em
tempos de pandemia, no momento que passamos por diversas restrições de
convívio com outras pessoas o ensino híbrido tornou-se uma alternativa para a
educação e a partir desse contexto de restrição e da alternativa que foi
encontrada, como se deu a socialização dos estudantes. Utilizando o autor
Émile Durkheim (1975) para fundamentar a concepção de educação e Horn et
al (2015) que define o ensino híbrido como qualquer procedimento educacional
formal em que o aprendizado ocorre, ao menos em partes, de modo virtual
(Horn et al, 2015). Conceito que ajudou a alcançar o objetivo de investigar
como acontece a socialização de crianças e adolescentes no ensino hibrido
considerando o contexto da pandemia Covid-19, que foi explanado em dois
momentos: a contextualização da educação como fato social e posteriormente
a apuração dos resultados sobre o objetivo proposto. Concluiu-se que o ensino
híbrido foi uma solução que apesar de suas limitações, contribuiu para que o
processo de ensino-aprendizagem não se estagnasse durante a pandemia
Covid-19.
Palavras-chave: Socialização. Ensino híbrido. Pandemia.
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A PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA DE FLORIANO-PI NO CONTEXTO DO
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
Daisy Rosy da Silva1 e Prof Dr José Carlos de Sousa2 RESUMO
O estágio é um período de formação inicial esperado pelos acadêmicos dos
cursos de licenciaturas. Nessa etapa de formação, cada área demanda
conhecimentos específicos para o desenvolvimento de suas práticas. O artigo
tem por objetivo avaliar o conhecimento a partir da percepção, dos acadêmicos
do curso de Educação Física, sobre o estágio supervisionado de uma
Universidade pública de Floriano-PI. Uma de natureza descritiva, campo com
abordagens quali-quantitativa de cunho transversal. A amostra foi constituída
por 19 acadêmicos do 5ª período do curso de Educação Física, a coleta de
dados ocorreu com aplicação de um questionário com 20 perguntas abertas e
fechadas. Os resultados obtidos a partir desta pesquisa mostraram que o
conhecimento sobre as disciplinas, Recreação e ludicidade, Crescimento,
desenvolvimento humano e Psicomotricidade, Didática e Metodologia do
ensino da Educação Física utilizadas para análise da pesquisa. Das 8 questões
apresentou índice de acerto maior que 50%. E 12 questões com índice menor
que 50% de acertos. Sendo que de forma especifica na primeira categoria, das
nove questões, quatro (44,5%), índices de acertos acima dos cinquenta por
cento e as outras cinco (55,5%), um índice abaixo desse percentual. Na
segunda categoria, das cinco questões, duas (40%), índice superior a 50% e as
demais 60% ficaram abaixo desse percentual. Na terceira categoria, das três
questões, duas delas, 66,7% índice abaixo de 50% de acertos. Na quarta
categoria, das três questões, duas, 66,7% com índice abaixo de 50% de
acertos. Conclui-se que os participantes da pesquisa, devido ao baixo índice de
acertos das questões propostas, apresentam uma possível defasagem de
conhecimentos sobre as disciplinas abordadas no questionário. Este estudo
abre caminho para outras investigações envolvendo a temática, para averiguar
profundamente, se a falta dos conhecimentos sobre as disciplinas interfere de
fato o desempenho dos acadêmicos em suas práticas durante o estágio
supervisionado.
Palavras-chave: Educação Física; Disciplinas cursadas; Licenciatura.
Referencias:
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Cortez, 2012
PIMENTA, S. G. O Estágio na Formação de Professores: unidade teoria e
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A ATUAÇÃO DO INTÉRPRETE DE LIBRAS EDUCACIONAL EM TEMPOS
DE PANDEMIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO NA
EDUCAÇÃO BÁSICA
Artur Maciel de Oliveira Neto1; Daniela de Fátima Barbosa Gonzales2;
Rosecleide Orozimbo Harada3; Cicera Aparecida Lima Malheiro4
Acesse a apresentação deste trabalho.
.

RESUMO
O tradutor intérprete de Libras (TILSP), surgiu na década de 1980 no âmbito
religioso com intuito assistencialista, hoje está profissão é reconhecida e
legalmente regularizada. O TILSP, é o profissional que possui a competência
para realizar a tradução e a interpretação entre o par linguístico LibrasPortuguês. Na área educacional este profissional pode atuar em qualquer nível
ou modalidade de ensino, tendo a co-responsabilidade no aprendizado do
estudante surdo. Este profissional é a ponte que permite o acesso linguístico e
promove a equidade no processo de ensino e aprendizagem do estudante com
surdez. Para tanto, este trabalho teve como objetivo analisar a prática da
interpretação remota no contexto da pandemia causada pelo Coronavírus
SARS-CoV-2. Portanto, utilizou-se da abordagem qualitativa a partir dos
procedimentos propostos pelo método bibliográfico e exploratório. Os
resultados mostram que na maioria das aulas o TILSP não têm contato visual
com os estudantes surdos durante o ato comunicativo, devido ao fato das
câmeras dos estudantes estarem desligadas. O estudante surdo ao observar
que os estudantes ouvintes mantêm suas câmeras desligadas, realizam o
mesmo processo, com isso, o profissional TILSP realiza duas web conferências
durante as interpretações, a primeira na aula on-line via plataforma institucional
e a segunda via WhatsApp com o estudante surdo, exigindo uma maior
conectividade deste profissional. Observou-se que os professores utilizaram 3
plataformas digitais em suas aulas: Classroom, Meet e o Whatsapp para
aplicação de atividades avaliativas, o que gera um desarranjo para o estudante,
ou seja um turbilhão de novidades que podem dificultar e prejudicar o seu
desenvolvimento. Em suma, nosso artigo buscou fazer uma reflexão da
atuação do TILSP no período pandêmico, dialogamos através da legislação
como também de autores que afirmam os anseios por uma educação
democrática, que todos possam ter além do acesso à escola, mas também a
formação do conhecimento.
Palavras-chave: Intérprete de Libras. Educação. Educação on-line.
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A PRESENÇA DO REFERENCIAL TEÓRICO FREIREANO NO ENSINO DE
CTS BRASILEIRO: OLHARES PARA OS TRABALHOS APRESENTADOS
NO ENPEC
Daniela Carolina Ernst1; Cátia Keske2; Carolina Farias da Costa3; João Victor
Ernst Mallmann4; Sandra Elisabet Bazana Nonenmacher5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Esta escrita ensejou estabelecer um mapeamento cartográfico de pressupostos
freireanos presentes na produção acadêmica sobre o ensino de ciências sob o
enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), publicizada em ediç es do
Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) no
período 1997-2019. Ao estabelecer o ENPEC como território a ser explorado,
reconhece-se que esse é um dos espaços-tempo de discussão sobre o ensino
de ciências de maior relevância no Brasil. A partir desse movimento,
estabelecemos fluxos de acompanhamento e leitura de textos, sendo que as
palavras-express es que balizaram a busca nos anais foram CTS, Paulo Freire
e Ensino de Ciências. Dentre os trabalhos localizados, foram selecionados para
análise aqueles cujos t tulo, resumo e/ou palavras-chave contêm termos
relacionados à pedagogia freireana. Foi poss vel identificar compreens es de
Freire relacionadas e em diálogo com a abordagem CTS nos processos de
ensino e de aprendizagem de ciências. A discussão realizada pode, no
entendimento das autoras, contribuir à problematização de conceitos freireanos
representados na abordagem CTS. As observações apontam, contudo, para a
necessidade de outras pesquisas, mais profundas, que consigam demonstrar
as inter-relações entre a teoria de Paulo Freire e CTS.
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Paulo Freire. Cartografia.
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DIVERSIDADE CULTURAL NO ENSINO DE CI NCIAS: UMA ANÁLISE DOS
TRABALHOS APRESENTADOS NO ENPEC NO PERÍODO 1997-2019
Daniela Carolina Ernst1; Cátia Keske2; Carolina Farias da Costa3; João Victor
Ernst Mallmann4; Sandra Elisabet Bazana Nonenmacher5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A presente escrita teve por objetivo identificar a presença, ou não, de
discuss es sobre a diversidade cultural nos trabalhos apresentados no
Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), evento
bienal promovido pela Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em
Ciências (Abrapec). A escolha por esse universo de pesquisa justifica-se pelo
ENPEC ser um espaço-tempo no qual reunem-se pesquisadores da Educação
Básica e do Ensino Superior, estudantes de pós-graduação e de licenciatura,
das áreas de Educação em Ciências Biológicas, F sica, Qu mica e áreas
correlatas, com a finalidade de discutir pesquisas recentes e abordar temáticas
de interesse da Abrapec. Propiciando a interação entre os sujeitos inseridos
nos diferentes níveis de formação e pesquisa, o evento caracteriza-se como
um dos maiores na área da Educação/Ensino de Ciências no Brasil. A
metodologia utilizada foi a cartografia rizomática e transversal, analisando
todas as edições do evento de 1997 a 2019. Na processualidade da
cartografia, reconhecemos discuss es que podem permitir a sensibilização dos
professores para lidar com questões culturais diversas, ao encontro de balizas
como direitos humanos, respeito à diferença e à diversidade e que podem levar
a subjetivação de saberes docentes dessa natureza.
Palavras-chave: Cartografia. Direitos humanos. Formação de professores.
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O FAROL DE ATIVIDADES NO CONTEXTO ESCOLAR DURANTE A
PANDEMIA DA COVID-19
Daniela Melo de Almeida1; Diones Aparecido Ferreira Alves de Araújo2; Êmila
Stender Oliveira3; Flávia Alves Lente4; Simone Minae Yoneyama5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A pandemia COVID-19 estabeleceu a instituição de protocolos sanitários para o
controle de sua disseminação. Com isso, as escolas suspenderam atividades
presenciais e as crianças passaram a vivenciar a educação remota. Conforme
relatos de familiares à equipe escolar, muitas delas têm respondido a este
contexto com alterações de sono, alimentação, humor e comportamento. Neste
cenário, Sá e col. (2021) identificaram como as famílias brasileiras com
crianças abaixo de 13 anos enfrentaram o período de distanciamento social no
primeiro mês da pandemia. Os resultados sugerem que houve redução do
tempo de atividade física. Pensando nisso, a equipe de fisioterapeutas de uma
rede de educação municipal elaborou o ―Farol de Atividades‖, fazendo analogia
a um semáforo, com possibilidades de atividades físicas educacionais
inclusivas. Esta proposta está em processo de implantação em parceria com
docentes, tanto no ambiente escolar, respeitando os protocolos sanitários,
como para atividades escolares remotas. O farol vermelho indica atividades
que devem ser evitadas, pois diante dos protocolos sanitários tornam-se
inviáveis; o amarelo, propostas com necessidade de adaptações e/ou
restrições como o distanciamento e a higienização; e o verde, atividades que
contemplam os protocolos.
Palavras-chave: atividade física educacional inclusiva; pandemia; protocolos
sanitários.
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O REGISTRO REFLEXIVO COMO INSTRUMENTO NA QUALIFICAÇÃO DA
PRÁTICA PEDAGÓGICA DE PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Daniela Ruiz 1, Lígia de Carvalho Abões Vercelli2
RESUMO
O objeto desta pesquisa é o registro reflexivo como instrumento na qualificação
da prática pedagógica de professoras de bebês e crianças pequenas. As
perguntas que norteiam este estudo são: O professor de bebês e crianças
pequenas registra as atividades pedagógicas no dia a dia? Caso registre, a sua
prática está amparada na reflexão sobre suas ações? Como o registro reflexivo
contribui com o professor para que ele possa ressignificar sua prática
pedagógica? O registro do professor é sempre reflexivo? Temos por objetivo
geral verificar como e se o registro reflexivo qualifica a prática pedagógica de
duas professoras de uma Escola Municipal de Educação Básica que atende
crianças de 0 a 3 anos, localizada no município de São Bernardo do Campo.
Nossa hipótese é de que o processo formativo do professor, quando pautado
na ação-reflexão-ação, pode qualificar o registro reflexivo e a partir disso,
suscitar mudanças na prática pedagógica. A metodologia utilizada é de
natureza qualitativa, do tipo pesquisa-ação, e os instrumentos de coleta de
dados são os registros realizados pelos educadores da creche e diálogos com
as professoras sobre os escritos. Utilizamos como referencial teórico autores
da pedagogia crítica.
Palavras-chave: Educação Infantil.
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EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CONTEXTO PANDÊMICO DO COVID-19:
utilização de tecnologia móvel para acesso ao ensino remoto
Danielle Fernandes Rodrigues1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Tecnologia móvel corresponde a forma de acessar a internet e outros recursos
computacionais via dispositivos móveis, a exemplo de celulares, tablets,
notebooks e outros. Por serem compactos, suas utilizações são facilitas, e
consequentemente adotadas pelos indivíduos, com destaque para os
aparelhos celulares. Levando em consideração o contexto da pandemia
COVID-19, no âmbito da educação superior, o presente trabalho objetiva
analisar o uso de tecnologia móvel como instrumento de acesso ao ensino
remoto. A metodologia utilizada foi um estudo de caso em uma instituição de
ensino superior privado do estado da Paraíba. Para tanto, adotou-se
abordagem quali-quantitativa, via aplicação de questionários eletrônicos junto
aos discentes da instituição, disponibilizados no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA). Como resultados obtidos, 92% dos universitários
entrevistados possuíam aparelhos de celular com acesso a internet, os outros
8% afirmaram não possuir ou dividir o uso com algum familiar e terem acesso
limitado à internet. Quase 90% dos entrevistados enfatizaram dificuldade inicial
de adaptação ao formato remoto, por limitações operacionais de seus celulares
e dificuldades de organização individual de atividades em casa, incluindo
checagem e-mails e plataformas de aula. Alguns entrevistados informaram que
optaram pelo trancamento de um ou dois semestres de seus respectivos
cursos superiores, por não se adaptar ao formato remoto, mas acabaram
retomando o ensino em razão da demora do final da pandemia do COVID-19.
Como considerações finais, a utilização de dispositivos móveis, com destaque
para aparelhos celulares, proporcionou acesso de universitários ao ensino
remoto durante o momento pandêmico, entretanto, questões de inadaptação ao
formato remoto, dificuldades ou impossibilidades de acesso à internet e
questões socioeconômicas de alguns dos entrevistados foram fatores de
dificuldade enfrentados na utilização da tecnologia móvel.
Palavras-chave: Educação superior. Tecnologia Móvel. Ensino Remoto.
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ENSINO REMOTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: um relato sobre desafios
Danielle Fernandes Rodrigues1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente relato é fruto de observações e atuação profissional no contexto da
educação básica em uma escola pública situada no município de João Pessoa,
estado da Paraíba. No ano letivo de 2020, considerando o contexto da
pandemia COVID-19, causada pelo vírus Sars-CoV-2, diretrizes emergenciais
para a educação foram adotadas, em caráter nacional, estadual e municipal.
No estado da Paraíba foi estabelecido o ensino remoto como estratégia de
viabilizar a continuidade da educação no decorrer da crise pandêmica e social,
em níveis de educação infantil, básica e ensino superior, nas esferas pública e
privada. Tais estratégias ainda perduram para a educação básica pública, no
município de João Pessoa, porém já foram iniciadas ações para o retorno
gradual ao ensino híbrido. Nesta perspectiva, o objetivo do relato corresponde
a abordar as dificuldades presentes no processo de aplicação e execução do
ensino remoto no referido contexto. A metodologia utilizada foi de caráter
qualitativo, por meio de relato de experiência com adoção da observação
participante e não-participante. Como resultados, evidenciam-se que, no
decorrer do ensino remoto, estabelecido em abril de 2020, em João Pessoa PB, a principal ferramenta para o trabalho dos docentes de educação infantil e
básica, atuantes em escolas públicas, foi o aplicativo WhatsApp, que permite,
dentre outras ações, o envio de mensagens de texto instantâneas, mensagens
de áudio e chamadas de vídeo. Foram identificados desafios no acesso de
estudantes às ferramentas para o ensino remoto, devido a rotina e situação
social e financeira das famílias. Como considerações finais, destacam-se que,
foram efetuadas ações para superar tais obstáculos, como a busca ativa por
parte da equipe pedagógica, a distribuição de cestas básicas para suporte às
famílias, e distribuição semanal de atividades impressas para alunos com
dificuldades de acesso às atividades remotas síncronas e assíncronas.
Palavras-chave: Educação Básica. Ensino Remoto.COVID-19.
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GEOTECNOLOGIAS UTILIZANDO O GOOGLE EARTH COMO RECURSO
DIDÁTICO NO ENSINO REMOTO
Danilo Pereira Nogueira1; Adriano R.De La Fuente2; Cláudio José Bertazzo3
RESUMO
O presente resumo relata aplicação que ocasionou no Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) na disciplina de Geografia, através de uma sequência didática
ocorrida em aulas de Geografia em um Colégio Estadual localizado na cidade
de Catalão, Estado de Goiás, Brasil. No total foram três encontros via
plataforma digital com estudantes do 8 ano do Ensino Fundamental. Os
encontros ocorreram no formato remoto (síncrono) pelo fato do país ainda se
encontrar em quadro pandêmico do vírus Covid-19, logo as escolas encontramse fechadas, assim utilizou-se a plataforma Google Meet para o
desenvolvimento das aulas com os estudantes no primeiro semestre no ano de
2021. As aulas tiveram a supervisão da professora preceptora da disciplina
Geografia com o devido consentimento do membro colegiado da escola e da
Universidade a qual sou estudante. O objetivo de o relato de pesquisa fora
desenvolver uma proposta de aplicação didática utilizando as potencialidades
do software Google Earth no ensino de conteúdos da ciência geográfica,
juntamente com seus variados recursos, a fim de que os mesmos se tornassem
uma ferramenta didática interessante nas aulas de Geografia, contribuindo
assim para o ensino e aprendizagem significativa. Metodologicamente trata-se
de uma pesquisa bibliográfica do tipo qualitativa com o desenvolvimento de
sequência didática a partir dos conceitos de Estado, Nação e Território. Como
resultado, observa-se que a ferramenta Google Earth demonstrou desempenho
satisfatório por proporcionar novas possibilidades no ensino de Geografia.
Ademais, se interessaram com o conteúdo trabalhado a partir da ferramenta,
pois puderam se reconhecer nos bairros da cidade, observando os locais onde
o poder público muitas vezes se exime, e da problematização a respeito da
ocupação de múltiplos territórios por meio manipulação de elementos ligados a
delimitação da área do município.
Palavras – chave: Ensino, Recursos, Geografia.
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RESUMO
Introdução: Os acidentes por serpentes representam um importante problema
de saúde pública no Brasil. Quando ocorrem com crianças, as complicações do
quadro representam maior gravidade em relação aos adultos. Pesquisas sobre
o tema envolvendo a população pediátrica ainda são bastante escassas na
literatura. Infelizmente, o atendimento pré-hospitalar, realizado por leigos, ainda
é feito de maneira imprópria, podendo interferir negativamente na evolução do
quadro. O entendimento sobre a epidemiologia regional favorece a instalação
de políticas públicas, tanto preventivas, como assistenciais. Objetivo: Investigar
os casos de acidentes ofídicos na população pediátrica notificadas e atendidas
no Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins (HDTUFT) localizado na cidade de Araguaína, Tocantins. Metodologia: Tratar-se-á
de um estudo retrospectivo descritivo, epidemiológico e de abordagem
quantitativa. A coleta dos dados será realizada através da análise das fichas de
notificação e dos prontuários médicos atendidos de janeiro de 2015 a
dezembro de 2020. Estima-se que o serviço de pediatria do Hospital atende
cerca de 90 casos de ofidismo em crianças por ano, não existindo na unidade
um estudo epidemiológico realizado na faixa-etária pediátrica. Resultados: Ao
término da pesquisa pretende-se entender a dinâmica dos acidentes ofídicos
em pediatria atendidas neste referido Hospital, assim como produzir material
educativo à população leiga, que geralmente realiza o primeiro atendimento a
essa criança, através de folder e panfletos de orientação sobre os cuidados
imediatos e mediatos no atendimento pré-hospitalar, a serem distribuídos pelas
Secretarias Municipais de Saúde da região. Dessa forma, espera-se que
existam melhorias no atendimento à população assistida frente ao
conhecimento da epidemiologia local e no correto manejo dos pais ou
responsáveis no atendimento pré-hospitalar dessa criança.
.

Palavras-chave: Mordeduras de serpentes. Epidemiologia. Assistentes de
pediatria.
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Estratégias de ENSINO PARA Prevenção de Aspiração Broncopulmonar
DURANTE A PANDEMIA COVID-19
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da Silva Feitosa3; Leilivan Gomes Siqueira Santos4; Fernando Rodrigues
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Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Introdução: Desde o início da nova pandemia, os serviços de saúde do Corona
Vírus Disease 2019 (COVID-19) enfrentam um novo cenário. No ambiente
hospitalar pessoas com COVID-19 apresentam prognóstico e comorbidades
diversificadas entre elas a aspiração broncopulmonar. Objetivo: Contribuir para
prevenir aspiração broncopulmonar através de estratégias de ensino em
ambiente hospitalar durante a pandemia COVID-19 e aplicar, como, através do
ensino, estratégias de educação permanente em saúde, do agravo estudado.
Metodologia: Trata-se de um estudo quase experimental, que visa analisar a
retenção de informações e a utilização dessas nas mudanças relativas a
prevenção de aspiração broncopulmonar. Serão investigadas informações do
banco de dados e prontuários da Clínica Médica bem como entrevista com
profissionais e pacientes da Clínica Médica do Hospital Regional de Araguaína.
A amostra será composta por profissionais de saúde (Fonoaudiólogos,
Médicos, Enfermeiros, Odontólogos, Psicólogos, Educadores Físicos,
Nutricionista, Técnicos em Enfermagem e Técnicos em Saúde Bucal) e
pacientes com diagnóstico clínico de disfagia. Para apresentar as
características epidemiológicas de aspiração broncopulmonar incluindo
pacientes acometidos pela Covid-19 serão utilizados os dados contidos nos
registros do banco de dados / prontuários, no período de 01 de março de 2020
a 01 de março de 2022 referente aos dados epidemiológicos do último ano.
Para avaliar a eficácia do processo ensino/aprendizagem, será aplicado
questionário semiestruturado denominado Eating Assessment Tool (EAT-10)
versão Brasil, antes e após a intervenção. Resultados: Esta pesquisa se
propõe a ofertar como devolutiva treinamento e capacitação, sobre as melhores
estratégias de prevenção de aspirações broncopulmonar, a todos os
profissionais envolvidos no atendimento direto a pacientes disfágicos e com
riscos para broncoaspirações; bem como elaborar materiais de ensino como
cartilhas e informes a pacientes, cuidadores e familiares sobre os cuidados
necessários para oferta de alimento por via oral de forma segura e eficaz.
Palavras-chave:Deglutição. Aspiração Respiratória. Educação em Saúde.
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CONDUTIVIDADE, SOLUBILIDADE E CARÁTER ÁCIDO-BÁSICO: UMA
PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA EM ENSINO HÍBRIDO
Dayse Pereira Barbosa Souza1; Gisele Cantalice Salomão da Silva2; Carla
Renes de Alencar Machado Fontenelle3;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A Química é uma ciência que pode ser considerada abstrata e que ao mesmo
tempo desperta o interesse dos estudantes por suas experimentações e
vivências. Os fenômenos estudados por esta ciência são explicados por
relações entre um mundo micro, teórico e matemático, exigindo um grande
esforço para identificação, compreensão e aplicação de símbolos específicos.
Buscou-se, portanto, por uma sequência didática que promovesse a
curiosidade de estudantes do 1º ano de ensino médio, em 2019, quanto a
possível associação entre a solubilidade, a condutividade e a identificação do
caráter ácido-básico de algumas substâncias a partir de atividades híbridas.
Foram realizadas três aulas em sequência. Na primeira, testou-se a
condutividade elétrica de diferentes soluções (sal de cozinha, açúcar, vinagre,
produto de limpeza a base de amônia). Em seguida, pretendeu-se estudar a
relação entre a solubilidade e a condutividade do sal de cozinha e do açúcar,
em soluções aquosas, a partir da exploração mundo micro através do uso de
um simulador. Na terceira aula, determinou-se o caráter ácido-básico de
algumas substâncias a partir de indicadores de pH e testando sua
condutividade. O objetivo da sequência proposta é auxiliar os estudantes a
compreenderem que os eventos de formação de íons (ionização e dissociação)
estão associados a solubilidade e a condução de eletricidade nas soluções.
Palavras-chave: Ensino de Química. Ensino Híbrido. Sequência didática.
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ESCUTA ATIVA EM PRÁTICAS DIALÓGICAS
Débora de Lima Marreiro1
RESUMO
Pautar a relação no ambiente escolar na dimensão do diálogo, da escuta e da
fala, pressupõe o desafio de romper com uma estrutura silenciosa de
autoridade ainda presente nas escolas e na sociedade, em geral. De acordo
com Freire ―o diálogo só existe quando aceitamos que o outro é diferente e
pode nos dizer algo que não conhecemos‖ (FREIRE, 1985, p.36).O momento
em que a voz do professor, a voz do gestor, deixam de ecoar e a voz de alunos
e pais passam a ser ouvidas representa o sonho democrático de uma prática
educacional dialógica e acolhedora das diferenças e dos diferentes. Somos
diferentes e talvez, olhar para a diferença seja um princípio pouco discutido e
que deve ser redimensionado nas reflexões acerca do papel da escola. Este
olhar para a diferença é uma potente forma de inclusão e humanização que
pode gerar uma comunicação mais efetiva e acolhedora. Para Freire, o mundo
humano é de comunicação ―comunicar é comunicar-se em torno do significado
significante e a comunicação é diálogo‖ (FREIRE, 1980, p. 67).
Afinal,
quem não gosta de ser ouvido de forma interessada e acolhedora? Quem não
gostaria de contar com alguém ou um grupo que ouvisse sem emitir julgamento
e sem condenações?
Na visão de Freire (FREIRE, 1985, p. 46), o que tem
caracterizado o saber e o ensino atual é uma ―pedagogia da resposta‖, em que
o educador ―já traz a resposta sem lhe terem perguntado nada‖. Há, portanto,
uma necessidade de se repensar a educação de forma a propiciar vivências
realmente críticas e questionadoras que visem à formação de homens e de
mulheres como sujeitos do conhecimento e da história.
Palavras-chave: Escuta ativa. Diálogo. Acolhimento.
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CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS SOBRE ENSINO HÍBRIDO: REGISTRO
REFLEXIVO DE PROFESSORES ATUANTES NA EDUCAÇÃO BÁSICA
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Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A presente pesquisa objetiva compreender se e de que forma docentes de uma
escola da Educação Básica, vinculada à rede estadual de ensino e situada na
cidade de Maceió – AL, estão construindo conhecimentos profissionais sobre o
ensino híbrido, a fim de retomar as aulas a partir do contexto pandêmico que
vem sendo vivenciado desde 2020. O estudo constitui-se em uma pesquisa
narrativa, tendo como instrumento de coleta de dados um registro reflexivo
elaborado pelos professores no início de sua participação em um curso de
extensão sobre a incorporação das metodologias ativas no ensino remoto
emergencial, no ensino híbrido e presencial. O curso será desenvolvido de
agosto a dezembro de 2021, de forma virtual, é vinculado a uma universidade
pública e conta com a participação de trinta docentes da referida escola. O
referencial teórico pauta-se na literatura sobre aprendizagem e
desenvolvimento profissional da docência, base de conhecimento para o
ensino e ensino híbrido. Os resultados serão classificados conforme as
categorias elencadas por Shulman (1987) sobre a base de conhecimento e a
análise dos dados envolverá a análise do conteúdo.
Palavras-chave: Ensino híbrido. Ensino remoto emergencial. Metodologias
ativas.
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ATIVIDADES DE ESTUDO COM FOCO NOS OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NO ENSINO DE CIÊNCIAS
Débora Pereira dos Santos Bertholdo1; Jucelia de Fatima Paim Wolframm2;
Glaucio Porto da Silva 3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A produção de atividades de estudo pela Secretaria Municipal de Educação de
Blumenau (SEMED) iniciou em janeiro de 2021, com a participação dos
coordenadores curriculares de todas as áreas de ensino e seus respectivos
professores colaboradores e normatizadas pelo Conselho Municipal de
Educação através da Resolução 004/2020. O objetivo foi produzir material de
qualidade, para contribuir com os professores da Rede de Educação Básica
Municipal, que atuavam em três frentes de trabalho (Presencial Alternado,
Plataforma e Impresso, devido o distânciamento social) e, garantir a formação
integral dos estudantes do 1º ao 9º ano. Na área de Ciências da Natureza, as
atividades foram planejadas com os professores, em reuniões quinzenais,
focando os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento presentes no
Currículo da Educação Básica do Sistema Municipal de Ensino de Blumenau,
nas unidades temáticas Matéria e Energia; Vida e Evolução; e, Terra e
Universo. Por meio de muita pesquisa, leitura e busca de informações
adequadas foram produzidos materiais, que consistiram em um texto, uma
sessão de exercícios e um vídeo explicativo, contendo diferentes possibilidades
de ensino e de aprendizagem, garantindo aos estudantes a aquisição dos
conhecimentos científicos, bem como, a ampliação do discurso e da
capacidade de interpretação. As atividades de Ciências produzidas pelos
professores colaboradores foram qualificadas pela Coordenadora Curricular de
Ciências/SEMED e posteriormente enviadas às escolas, para o atendimento na
plataforma Google Sala de Aula (ensino remoto), no estudo presencial
alternado e no estudo em casa, por meio de material impresso. Como sujeitos
ativos do processo de ensino e aprendizagem traduzir a proposta do
componente curricular de Ciências, pautada no Currículo da Educação Básica
do Sistema Municipal de Ensino de Blumenau foi de grande responsabilidade,
visto o compromisso de tornar os educandos cidadãos atuantes nas
transformações do mundo em que vivem e na formação do pensamento crítico,
reflexivo e criativo.
Palavras-chave: Atividade. Aprendizagem. Currículo.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: APERFEIÇOAMENTO DIDÁTICO EM
PATOLOGIA GERAL E SISTEMAS
Débora Salles[1]; Debora de Souza[2]; Eduardo Mendes[3]; Ricardo Artigiani
Neto[4]; Andréa Cristina de Moraes Malinverni[5]
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Introdução: O Programa de Aperfeiçoamento Didático (PAD) – Patologia Geral
e de Sistemas é um Programa Institucional que atende a política de formação
docente de pós-graduandos regularmente matriculados em Programas de PósGraduação Stricto Sensu da Unifesp. Compreende-se que aprender a ser
professor significa cultivar habilidades além do domínio do conteúdo, isso
requer uma combinação de fundamentação teórica e atividades práticas. Além
disso, partindo do pressuposto de que essa preparação não se limita aos
instrumentos técnicos, requer também uma reflexão crítica sobre a prática
docente. Objetivo: Relatar experiência em estágio docente supervisionado na
disciplina de patologia do segundo ano de graduação da enfermagem da
UNIFESP. Metodologia: Elaboração de atividades, roteiros de estudo, uso de
ferramentas interativas (Kahoot, Mentimeter) e tutoria na apresentação de
trabalhos no final da unidade curricular, assim como auxiliar o professor neste
novo modelo on-line. Resultados: A supervisão dos alunos foi uma experiência
mpar, pois passamos de uma posição de ―recebedor‖ para ―fornecedor‖ do
saber, tendo como desafio democratizar o conhecimento, respeitando a
diversidade de todos os alunos. O contato entre estagiários e professores
precisou ser intensificado devido ao novo modelo virtual. A apresentação final
dos trabalhos contempla o tripé ensino, pesquisa e extensão. Conclusões: No
contexto do isolamento social, estratégias didáticas foram necessárias para
trazer maior interatividade com os alunos, porém apesar das dificuldades, foi
enriquecedor o contato que pudemos ter com os alunos e as aulas que
ouvimos e ministramos.
Palavras-chave: Estágio. Docência. Tutoria.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A ESSENCIALIDADE DA ÁGUA: UMA
PROPOSTA INTERDISCIPLINAR DE ATIVIDADE COM CARTILHA
EDUCATIVA
Dealine Motta Lanes 1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O planeta Terra vem sofrendo intensa degradação pela ação antrópica, que o
coloca sob ameaça. Discussões sobre modos de frear, impedir, retardar,
recuperar e preservar o planeta tem tomado forma dentro de vários setores da
sociedade. Assim, a Educação Ambiental configura-se como uma alternativa
viável e eficaz. A escola, por sua vez, torna-se espaço relevante na condução
desse tema. Esse trabalho tem a finalidade de contribuir no balizamento de
uma Educação Ambiental focada na questão hídrica com uma proposta de
produzir conhecimento contínuo e reflexivo sobre Educação Ambiental e a
essencialidade da água para a vida e em todos os setores da vida em
sociedade. Através de uma abordagem quali-quantitativa procura-se mensurar
e analisar dados coletados em questionários. O campo de pesquisa concentrase em alunos do Ensino Fundamental de zona rural. Diante da carência de
recurso didático específico sobre Educação Ambiental e, mais especificamente,
sobre o tema água, procurou-se, através da construção e aplicação do recurso
da cartilha educativa, fornecer subsídios e promover um estudo interdisciplinar
sobre essa temática. A cartilha visa o embasamento teórico do aluno sobre o
tema água e suas múltiplas funções, possibilitando, também, um novo olhar
sobre a água e a formação de consciências críticas, atitudes transformadoras e
sustentáveis. A cartilha dá sustentação a uma concepção de Educação
Ambiental emancipatória que busca refletir as formas de interação entre o
homem e o meio ambiente. Dialoga com a questão da água, de modo a
observar sua essencialidade para além de questões óbvias e, sendo assim, da
necessidade urgente de se preservá-la e de se criar uma cultura sustentável.
Palavras-chave: Educação Ambiental. Água. Cartilha.
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PEDAGOGIAS DAS INFÂNCIAS: ANTES E DEPOIS DA AULA OS
DIÁLOGOS DOCENTES E DISCENTES ACONTECEM PELO WHATSAPP
Delcio Antônio Agliardi 1; Patrícia Giuriatti 2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este trabalho decorre das vozes empíricas de uma turma de um curso de pósgraduação lato sensu que tem ênfase na formação continuada de professores
que atuam na escola das infâncias. Esse curso acontece por intermédio de
plataforma de ensino remoto ao vivo e as dimensões de tempo, lugar e saberes
se articulam tanto no ambiente virtual de aprendizagem quanto no aplicativo
whatsapp. A expressão pedagogias das infâncias é utilizada como inspiração e
reflexão acerca das demandas do ato de cuidar e educar crianças de zero a
cinco anos e onze meses. As pedagogias das infâncias circunscrevem o lugar
da pluralidade a qual esta ciência está implicada na perspectiva de abordagens
participativas, problematizando a cultura pedagógica da transmissão de
saberes. Valemo-nos das contribuições da teoria malaguzziana, pikleriana,
waldorf e freireana. De modo específico, situamo-nos na Pedagogia da Escuta
e na Pedagogia da Esperança, fundamentadas em Malaguzzi e Freire. A
metodologia tem abordagem qualitativa e os procedimentos adotados são:
nuvem de palavras on-line, unitarização e categorização e Discurso do Sujeito
Coletivo. As categorias representativas da análise dos diálogos entre docentes
e discentes estão assim organizadas: a pedagogia da escuta como estratégia
de construção do conhecimento; a tessitura sobre os "inéditos-viáveis"; as
expressões socioculturais do cotidiano de docentes e discentes para além do
tempo cronológico da aula. Concluímos que a disponibilidade para a escuta e o
diálogo com Outro é uma fonte para a exploração teórica e a mediação entre
as diferentes pedagogias das infâncias; nesta relação de escuta e diálogo,
professores e estudantes são afetados e provocados a olhar e transformar o
próprio fazer, na indispensável articulação entre teoria e prática; e ainda a
construção de espaços de humanização que se materializam pelas linguagens
artísticas e poéticas que habitam as nossas memórias de infância.
Palavras-chave: Pedagogia da Escuta. Pedagogia da Esperança. WhatsApp.
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UMA TENTATIVA DE IMPLEMENTAÇÃO DA HISTÓRIA E FILOSOFIA DAS
CIÊNCIAS NO ENSINO DE FÍSICA
Deyvid José Souza Santos1 ; Thaís Cyrino de Mello Forato2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Considerando a complexidade da Física enquanto produto e processo, o seu ensino
baseado em uma abordagem histórica pode se revelar como uma frutífera discussão
sobre a construção do conhecimento físico, revestindo-o de significado, prevenindonos de promover um ensino cinzento e triste nas escolas, marcado pelo desinteresse e
pela apatia (ROBILOTTA, 1988). Todavia, apesar de existirem muitas pesquisas
ressaltando potencialidades da abordagem em História e Filosofia das Ciências (HFC)
para o ensino de ciências (MARTINS, 2006), há um reconhecimento de que sua
implementação é permeada por várias dificuldades (FORATO, 2009). Nesse sentido, o
presente texto consiste em um relato de experiência acerca de uma tentativa de
inclusão da HFC no ensino de física, a qual se deu pela discussão da queda dos
corpos a partir de interpretações atribuídas às físicas aristotélica e galileana. Tal
proposta foi construída com base na tradução portuguesa do livro-texto 1 do Projeto
Harvard e foi aplicada, em 2017, com um grupo de estudantes do 1º ano do Ensino
Médio de uma escola privada do município de Guarulhos-SP.
A sequência de
atividades se dividiu em três momentos, os quais perpassaram pela realização de
entrevistas com pessoas próximas (no intuito de levantar concepções prévias sobre a
queda dos corpos e sua constituição), pela leitura e discussão de trechos do livrotexto do Projeto Harvard (com vistas a diferenciar as interpretações aristotélica e
galileana e relacionar o assunto com os resultados das entrevistas) e pela realização
de um experimento sobre plano inclinado, o qual foi adaptado do livro-texto utilizado.
Entre os resultados obtidos a partir dessa tentativa de implementação da HFC,
destacamos a problematização do assunto por meio da análise das respostas das
entrevistas, as quais indicavam, em sua maioria, que o peso dos objetos determinava
o seu tempo de queda e que a matéria dos astros era diferente da matéria terrestre, o
que contribuiu significativamente para encontrarmos sentido na leitura e na
diferenciação dos conceitos de lugar natural e de aceleração uniforme. Contudo, é
importante ressaltar que muitas dificuldades se manifestaram ao longo desse
percurso, tais como a falta de leitura prévia dos trechos do livro-texto por algumas
pessoas da turma, o desafio de construir uma avaliação adequada para sistematizar
as discussões realizadas e a necessidade de desenvolver essa sequência
paralelamente à abordagem de outros conteúdos previstos no material didático
adotado pela escola, fatores estes que posteriormente foram interpretados à luz de
referenciais teóricos da abordagem em HFC no ensino de ciências.

Palavras-chave: história e filosofia das ciências, ensino de física.
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O QUE REVELAM PROVAS ESCRITAS DE LÍNGUA PORTUGUESA SOBRE
O ENSINO E A AVALIAÇÃO NA ALFABETIZAÇÃO?
Diana Viturino Santos1; Heike Schmitz 2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A avaliação educacional constitui-se um tema amplamente discutido, mas
igualmente relevante e complexo. Tanto no que diz respeito às avaliações
externas que desde a década de 1990 exercem influência na elaboração das
políticas educacionais, quanto em relação à prática avaliativa docente. Diante
disso, compreendendo a avaliação como ação necessária à aprendizagem e a
intrínseca relação entre ensinar e avaliar, levanta-se a seguinte questão
norteadora: Há um alinhamento entre objetivos de aprendizagem, ensino e
avaliação na prática de professores/as alfabetizadores/as? Participaram desse
estudo 78 docentes que lecionavam, no ano letivo de 2019, em turmas do 2º
ano do ensino fundamental, na rede municipal de ensino de Aracaju/SE.
Procurou-se identificar, por meio de questionário, o alinhamento entre
objetivos, ensino e avaliação. Para tanto, levantou-se o grau de importância
atribuído pelos/as docentes aos objetivos de aprendizagem previstos na Base
Nacional Comum Curricular, no componente Língua Portuguesa, a frequência
com que realizavam as atividades de ensino-aprendizagem para atingir os
referidos objetivos e as habilidades avaliadas nas tarefas de avaliação. Os
dados dos questionários foram triangulados com o resultado da análise de 104
provas escritas de Língua Portuguesa (680 questões, no total) cedidas pelos/as
participantes da pesquisa. Utilizou-se como referencial teórico para a análise
das questões, a Taxonomia da Estrutura dos Resultados de Aprendizagem
Observados (Taxonomia SOLO) criada por Biggs e Collis (1982). Dos 10
processos didáticos analisados (objetivos - ensino - avaliação) 54,5% dos/as
docentes apresentaram até 3 processos alinhados, 32,5% de 4 a 7 processos
alinhados e 13,0% de 8 a 10 processos alinhados. A análise das questões das
provas apontou uma prevalência (96%) de itens classificados nos níveis mais baixos do
domínio cognitivo da Taxonomia (uniestrutural e multiestrutural). Tais resultados sugerem a
necessidade de investimentos em propostas de formação inicial e continuada que oportunizem
as/os docentes ressignificar sua prática avaliativa.

.

Palavras-chave: Alfabetização. Avaliação da aprendizagem. Taxonomia SOLO.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE TRABALHO, EMPREGO E OCUPAÇÃO NO
ENSINO SUPERIOR: UMA REVISÃO NARRATIVA DE LITERATURA
Diego da Silva1;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente texto tem por objetivo refletir sobre as diferenciações entre trabalho,
emprego e ocupação, fazendo uma interlocução com o cenário atual de
mercado de trabalho para os professores universitários. Para tanto foi realizada
pesquisa de revisão narrativa de literatura. O trabalho seria a atividade humana
que dá sentido a sociedade e permite que ela evolua e cresça constantemente.
Se a sociedade chegou até o momento atual, com suas características
positivas ou negativas, isto se deu porque houve o trabalho e o processo de
ensino e aprendizagem auxiliou muito nisto. O emprego seria justamente os
tipos de trabalho específicos que cada ser humano desempenha no seu
cotidiano, o que está intimamente ligado a ocupação. O Ministério do Trabalho,
por exemplo, possui uma classificação mundial das ocupações, onde cada uma
possui um número de registro e suas atividades principais, assim fica mais fácil
para catalogá-las. O mercado de trabalho atual, principalmente por conta da
pandemia por Covid- 19 está se transformando e sendo necessário que os
gestores se adaptem a algumas demandas novas, como o trabalho remoto e
com a utilização de tecnologias de comunicação e informação. Obviamente, a
pandemia trouxe alguns prejuízos, com o fechamento e falência de uma série
de empresas, no entanto, também houve crescimento em outras, como ensino
a distância nas faculdades, centros universitários e universidades.
Palavras-chave: Ensino Superior. Educação. Gestão.
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O PAPEL DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (RH) NAS INSTITUIÇÕES
DE ENSINO SUPERIOR: UMA REVISÃO NARRATIVA DE LITERATURA
Diego da Silva1;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente texto irá discorrer sobre o papel do RH nas instituições de ensino
superior. Para tanto foi realizada pesquisa de revisão narrativa de literatura. O
papel do RH nas instituições de ensino superior é fundamental para que a
instituição cuide do seu bem mais precioso, o capital humano e equipe
estratégica que irá garantir o bom desempenho e lucratividade desta
organização. O RH irá realizar desde as contratações, fazendo as melhores
escolhas para integrar a equipe de trabalho, assim como a gerência de
processos burocráticos envolvendo legislações trabalhistas, documentações,
cargos e salários, avaliações de desempenho e treinamentos específicos para
o bom andamento desta empresa. Gerir talentos é importantíssimo para que
esta organização evolua, uma vez que quanto mais talentos e pessoas
implicadas com o crescimento da instituição, melhor será a evolução e
competitividade da mesma no mercado de trabalho. Quanto mais treinadas e
desenvolvidas nesta organização, tendo um investimento na melhoria dos
processos de trabalho de cotidiano e resolutividade em problemas, mais fácil e
organizada estará a instituição. Isto irá melhorar a qualidade do trabalho e do
ensino e com certeza o aluno ficará mais satisfeito. A saúde destes
funcionários e do ambiente será muito boa, permitindo que o ambiente de
trabalho não seja tóxico ou adoecedor, e acima de tudo motivando estes
funcionários a oferecerem seu melhor.
Palavras-chave: Ensino Superior. Educação. Saúde.
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REFLEXÕES SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE DO PROFESSOR
UNIVERSITÁRIO: UMA REVISÃO NARRATIVA DE LITERATURA
Diego da Silva1;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente texto abordará aspectos essenciais da segurança e qualidade de
vida no trabalho do educador de ensino superior na atualidade, como sendo
algo essencial para os indivíduos. Para tanto foi realizada pesquisa de revisão
narrativa de literatura. Dentro de uma instituição de ensino, há toda uma
normativa que deve ser seguida e respeitada pelos gestores e pelos
funcionários, principalmente em ambientes insalubres e periculosos. Num
hospital por exemplo, é muito importante que a equipe médica que atua nas
UTIs utilizem os equipamentos de proteção individual de riscos biológicos para
que não contaminem os pacientes e nem se contaminem com bactérias que
possam existir lá dentro. Nas instituições de ensino, no momento atual de
Pandemia por Covid-19 os professores, alunos e equipe geral devem se
precaver também dos riscos biológicos e da possibilidade contaminação pelo
coronavírus com uso de máscaras, distanciamento e assepsia constante. Da
mesma forma, uma equipe comprometida com a construção de um prédio,
deve utilizar os equipamentos para prevenir acidentes e riscos a sua saúde
física, como capacetes, travas de segurança em alturas, fones de ouvido para
barulho, etc. As normas regulamentadoras existem justamente para proteger os
funcionários e evitar acidentes de trabalho que possam colocar a vida e a
qualidade desta vida em risco. Antigamente, o homem era visto apenas como
uma máquina, onde seus direitos trabalhistas e respeito a sua integridade física
não eram dignos, nem observados pela empresa. Com isso, havia muitos
acidentes, mortes e trabalho infantil. O trabalho era mecanicista e os seres
humanos vistos apenas como máquinas, responsáveis pela lucratividade do
dono da empresa. Hoje a saúde do colaborador deve ser vista como uma
prioridade e salvaguardada, principalmente no ambiente universitário.
Palavras-chave: Ensino Superior. Educação. Saúde.
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AVALIAÇÃO DO PACIENTE 360® COMO ESTRATÉGIA EDUCACIONAL
Diogo Cesar Carraro1; Rodrigo Marques Gonçalves2; Fabricio Nogueira
Furtado3; Ahmed Haydar4; Manoel Fernandes Canesin5

RESUMO
O Paciente 360® é uma plataforma inédita de simulação de Casos
Clínicos Virtuais Humanizados Interativos para formação dos profissionais da
saúde. A ferramenta digital permite a telessimulação do atendimento pela
vivência interativa do cuidado ao paciente em toda sua jornada: do diagnóstico
ao tratamento, bem como o acompanhamento de desfechos de curto e longo
prazo. Em um curso de Cardiologia de uma universidade pública, 73
estudantes do quarto ano do curso de Medicina utilizaram a plataforma de
forma assíncrona, no modelo de sala de aula invertida. Após a telessimulação,
os alunos eram agrupados em turmas de 15 alunos para discussões tutoriais
síncronas com o professor. No primeiro nível de Kirkpatrick, os alunos
reportaram um alto grau de satisfação, com um NPS médio de 94,5. Já no
segundo nível de Kirkpatrick, o do aprendizado, houve aumento na média de
acertos na avaliação final de 41,68% (DP 8,07) em 2018 para 73,28% (DP
9,07) em 2019 (p < 0,001); um aumento absoluto de 31,6%. A nota dos
mesmos alunos em outras disciplinas que ocorreram simultaneamente,
Pneumologia e Nefrologia, reduziu 3,92% em comparação com o ano anterior,
mostrando que o nível técnico dos alunos em 2019 não era superior ao dos
alunos de 2018. Os professores também avaliaram a plataforma
qualitativamente de forma positiva, relatando que o caso clínico aproximou os
estudantes da realidade, e foi mais prático, mais efetivo e eficiente para o
ensino, comparado com a forma convencional de apresentação em slides. Os
dados mostram que o Paciente 360® não é apenas uma ferramenta que
melhora o engajamento e satisfação dos alunos, mas principalmente impacta
na aquisição de conhecimento. Conclui-se que o Paciente 360® é uma
inovadora plataforma virtual de ensino na saúde, interativa e humanizada, com
impacto no aprimoramento de competências nas dimensões psicomotora,
afetiva e cognitiva.
Palavras-chave: Educação Médica. Avaliação de Programa. Treinamento
com Simulação de Alta Fidelidade.
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UMA VIAGEM PELO MUNDO: UMA PROPOSTA DE PRÁTICA DE
JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NO ENSINO
FUNDAMENTAL A PARTIR DE UM AMBIENTE VIRTUAL DE
APRENDIZAGEM
Diogo Inacio Dias1; Fernando Dias de Oliveira2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Durante o ano letivo de 2021, em uma escola particular da zona oeste
paulistana, com duas turmas de 2o ano do Ensino Fundamental I, foi
desenvolvido o projeto ―Uma viagem pelo mundo‖ nas aulas de Educação
Física. O objetivo central do projeto foi proporcionar aos alunos a vivência,
experimentação, prática, o estudo e a tematização de jogos e brincadeiras de
diferentes lugares do mundo. Como horizonte teórico norteador de nosso
"plano de voo", nos pautamos nas produções de Paulo Freire e sua proposta
de educação libertária e emancipatória dos sujeitos e de Marcos Neira ao
propor uma educação física multicultural. Nessa seara, em que exploramos
jogos e brincadeiras de países da América Latina, África, Ásia e Oceania, nos
apoiamos também nas contribuições teóricas de Boaventura de Sousa Santos
e as ―epistemologias do sul" e Chimamanda Ngozi Adichie que nos alerta para
―os perigos de uma história única". Com o advento da pandemia de Covid-19,
no início de março, as aulas presenciais migraram para o Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) da plataforma Moodle, o que exigiu novas estratégias de
ensino: semanalmente o professor produzia um conteúdo audiovisual
tematizando a prática corporal e uma atividade prática vinculada a esse
material e os disponibilizava na referida plataforma. Essa postagem no Moodle
também acompanhava um link de um mural na plataforma Padlet (para que as
crianças postassem os registros em foto, vídeo, escrita ou desenho, das
atividades assíncronas). Além desse momento assíncrono de aula, havia
também uma videoconferência semanal síncrona via Google Meet. A partir do
engajamento das crianças nas aulas e dos posicionamentos críticos emitidos
por elas nos momentos de discussão coletiva em rodas de conversa (virtuais),
podemos afirmar que elas foram atravessadas pelas experiências vividas e que
o projeto possibilitou novas leituras de mundo.
Palavras-chave: Educação Física Escolar; Brincadeiras; Ambiente Virtual
de Aprendizagem.
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CHIP SEM CEULAR: REALIDADE DA ESCOLA PÚBLICA
Diogo Nunes da Silva1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
―Em tempos de pandemia...‖ essa é uma das frases mais faladas nos últimos
meses. Quando dizemos no contexto da escola pública, o que nos vem à
mente? Ensino remoto, acesso à internet, ensino híbrido, disparidade social...
inúmeras palavras representam esse momento. Faces da pandemia, revelou, o
que sempre soubemos, a disparidade social. A evidente falta de investimentos
na educação, sobretudo em tecnológica, ferramentas educacionais, além do
acesso à internet, realidade distante no nosso país. O IBGE, em abril, apontou
desigualdade de acesso à internet entre os estudantes da rede pública. O
estudo demonstrou, que na região sudeste, cerca de 91% dos estudantes
acessam a internet, dados de 2019. Apesar da pesquisa apontar o acesso, a
realidade é bem diferente. No contexto da escola pública do Estado de São
Paulo, verificamos, no dia-a-dia, a baixa adesão das ferramentas de acesso as
aulas, atividades, vídeos e materiais de estudo. No cotidiano, deparamos com
alunos que possuíam aparelhos celulares, porém não tinham franquia de dados
para acesso a outras plataformas, sendo que o único aplicativo com franquia
patrocinada, pela SEDUC, era o CMSP, apresentando diversos problemas na
implementação. Avaliações externas são realizadas por outro aplicativo, que
não há franquia, dificultando o acesso. Parte dos estudantes, possuem
celulares, porém com software antigos e com pouco espaço de memória, para
baixar mais aplicativos. O Estado, na tentativa de proporcionar acesso à
internet, disponibilizou, tardiamente, chip de operadoras de celular. Chip sem
celular, outra face da realidade escolar. Recebíamos diversas atividades
atrasadas, quando conseguíamos contato com os alunos, verificávamos que
além problemas supra citados, precisavam utilizar os celulares dos pais ou
familiares, e o acesso só era possível quando, chegavam do trabalho ou nos
finais de semana. Ainda temos muitos desafios pela frente, a pandemia mesmo
acabando, os efeitos serão sentidos por longos anos.
Palavras-chave: Internet. Ensino. Celular.
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OS DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ENSINO DE
MATEMÁTICA DA CREDE 1 – MARACANAÚ/CE
Dionys Morais dos Santos1
Acesse a apresentação deste trabalho

RESUMO
Este trabalho teve como objetivo geral analisar os desafios da implementação
do plano de ensino de Matemática elaborado a partir da formação continuada
de professores dessa disciplina promovida pela 1ª Coordenadoria Regional de
Desenvolvimento da Educação (CREDE 1), no período de 2017 a 2019. A
questão que orienta esta pesquisa é: quais os desafios da implementação do
plano de ensino de Matemática elaborado a partir das discussões realizadas
pelos participantes da formação continuada de professores da CREDE 1? Para
compreendermos essa problemática, foram definidos os seguintes objetivos
específicos: i) caracterizar a formação continuada promovida pela regional nos
anos de 2017 a 2019; ii) analisar a proposta pedagógica do curso e seus
impactos no âmbito escolar; e iii) propor um Plano de Ação Educacional que
contribua para a reestruturação do curso ou do plano de ensino. O referencial
teórico buscou compreender as relações entre formação docente e qualidade
do ensino através do papel que as avaliações externas exercem sobre as
políticas de formação continuada. Acrescenta-se uma reflexão sobre o
planejamento do ensino e as questões de natureza curricular assentadas numa
perspectiva crítica e, finalmente, aborda-se o papel das avaliações externas
com ênfase na gestão dos resultados educacionais, focalizando os desafios e
as possibilidades dos sistemas de avaliação para a melhoria da qualidade do
ensino. Utilizou-se como metodologia a pesquisa qualitativa assentada no
estudo de caso e, como instrumentos, a aplicação de questionários aos
professores lotados na 3ª série do Ensino Médio e que concluíram o curso de
formação continuada em Matemática ofertado pela CREDE 1. Os resultados da
pesquisa mostraram que a participação dos professores nos cursos
promovidos pela CREDE 1 tem, prioritariamente, objetivos pedagógicos.
Contudo, os dados apontam também a forte relação com a certificação e com a
concepção de capacitação e aperfeiçoamento profissional.
Palavras-chave: Formação Continuada. Matemática. Plano de Ensino.
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INTERFACE ENTRE O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL E O ENSINO
HÍBRIDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Diullia Graziela de Souza Soares1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este resumo visa evidenciar aspectos do ensino remoto e o ensino híbrido na
educação infantil. A pandemia de COVID-19 causou diversos impactos para a
Educação, dentre eles a necessidade do ensino on-line para todos os
segmentos escolares, tendo a tecnologia como viabilizadora para as interações
entre escola-família-criança. Este resumo retrata as percepções de uma
professora a partir das experiências com sua turma de pré I e o levantamento
bibliográfico acerca da temática abordada. No início do ensino remoto, foi
perceptível o estranhamento causado por todos os envolvidos, inclusive pelas
crianças que se recusaram a participar de momentos síncronos. Com o passar
do tempo e a impossibilidade do retorno, foram elaboradas diversas estratégias
didáticas audiovisuais síncronas e assíncronas propiciando maior engajamento
dos familiares e estudantes, tendo sido de extrema importância considerar as
especificidades de cada um. Após um ano e cinco meses o retorno presencial
será possível para o responsável que desejar autorizar, enquanto outros
poderão optar que sua criança permaneça no ensino remoto. O ensino híbrido
já estava sendo estudado e implementado em instituições no Brasil há alguns
anos, mas está se estabelecendo em grande escala atualmente. A educação
sempre foi híbrida em seus espaços e metodologias, no entanto, ensino híbrido
se caracteriza pela personalização, considerando que os recursos digitais online como meios facilitadores para a aprendizagem de cada estudante em seu
ritmo e tempo, e de tal modo sejam protagonistas em evidência no centro do
processo educativo. O modelo de rotação é viável para esta etapa da educação
e configura-se uma grande potencialidade para este contexto pós-pandêmico.
Sendo assim, destaca-se o papel impulsionador do ensino remoto para a maior
compreensão e perspectiva de efetivação do ensino híbrido na educação
infantil, facilitando o despertar dos docentes para maiores aprofundamentos e
consequentemente novos fazeres e saberes.
Palavras-chave: Ensino Remoto; Ensino híbrido. Educação infantil.
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“BLACKAHOOT”: ADAPTANDO JOGO INTERATIVO ONLINE PARA
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO CEGOS
Divanildo de Paula Coelho1; Brendon Alves Neto2; Bruna Pinto de Moura Silva3;
Tiago Merante4; Débora de Carvalho Dourado5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Ensinar e avaliar um aluno pode ser um desafio para alguns professores, e
para isso muitos utilizam ferramentas onlines e outras metodologias que
possam dinamizar e facilitar estes processos, no entanto isso pode ser um
obstáculo ainda maior quando pensamos em um aluno cego. Dessa maneira o
objetivo deste trabalho foi elaborar um material didático para avaliar, de forma
lúdica, alunos cegos quanto ao ensino de conteúdos de parasitologia. Para tal,
priorizou-se o tema Ascaris lumbricoides e utilizando a interdisciplinaridade
com a Matemática e planificações obtidas na internet, montou-se poliedros em
papel cartão preto e com o auxílio de um recipiente e cinco lápis realizou-se a
contagem. Foi possível adaptar o jogo online kahoot de modo que se tornasse
audível e tateável para o aluno cego, explorando seus principais sentidos, a
audição e o tato. Esta possibilidade de adaptação permite, de maneira prática e
atrativa, facilitar a avaliação e assimilação dos conteúdos propostos pelo
professor, assim como proporcionar ao aluno cego a oportunidade de
expressar seus conhecimentos e habilidades através de um jogo elaborado
pensando em suas necessidades. O material, da forma como foi criado, tratase de algo novo e que possibilita a participação de todos os alunos, cegos ou
não, integrando-os, além de explorar diferentes formas de assimilação de
conteúdos pelo uso da inteligência espacial.
Palavras-chave: Material Didático. Interdisciplinaridade. Avaliação.
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O USO DE CELULAR NA SALA DE AULA: POSSIBILIDADES DE
INTERAÇÃO SOCIAL NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Edenilton da Silva Muniz1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Esta é uma pesquisa qualitativa e investigativa que tem como objetivo analisar
o uso do celular como ferramenta pedagógica no desenvolvimento do processo
de ensino e aprendizagem em sala de aula. Em detrimento dessa problemática
que possibilitou acompanhar os dados no percurso da pesquisa, questiona-se:
Quais as possibilidades pedagógicas do uso do celular em sala de aula? Para
dar subsídios metodológicos e responder essa pergunta a fim de alcançar o
objetivo, apliquei procedimentos de pesquisa qualitativa à luz de pressupostos
da teoria histórico cultural com atividades interativas. Foi proposto Quiz e jogos
educativos nas aulas de Língua Portuguesa com 8º ano do Ensino
Fundamental de uma escola Municipal de Balneário Camboriú (SC),
desenvolvendo aulas de gramática e leitura de textos em celulares. Cada aula
tinha um objetivo de aprendizagem com base nos objetos de aprendizagem
planejados para oito momentos, ou seja, oito aulas. Os registros empíricos
desta pesquisa constituem-se a partir de questionário com aluno e com a
professora da turma, gravações do desenvolvimento das aulas e as respostas
dos alunos das atividades. Para analisar esses registros foi importante se
debruçar com estudos de Vigotski trazendo a baila a zona de desenvolvimento
proximal, ou seja, o desenvolvimento real (o sujeito já se apropriou e consegue
executar sozinho), e o desenvolvimento iminente (ainda precisa da ajuda ou
outro para resolver). Foi possível analisar por meio do uso do celular e suas
funcionalidades que os alunos puderam se apropriar de mídias digitais, realizar
pesquisa no celular e aprender conceitos. O papel do professor permitiu a
mediação e a interação com o grupo para que os alunos sentissem
necessidade pela aprendizagem tornando as aulas mais atrativas. Nesse
contexto da pesquisa, compreende-se que o uso do celular na prática
pedagógica pode potencializar o ensino e a aprendizagem e a interatividade
entre os alunos e o professor.
Palavras-chave: Smartphone. Teoria Histórico cultural. Ensino-aprendizagem.
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AUTISMO: DA AVALIAÇÃO À INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NA ESCOLA
REGULAR
Edilma Rodrigues de Oliveira1; Maria Aparecida Rocha Gouvêa2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Pessoas que sofrem de Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresentam uma
ampla diversidade de comportamentos que podem dificultar a aquisição de
habilidades pré-acadêmicas e acadêmicas e que acabam acarretando
comprometimento no desenvolvimento e impactando na avaliação de
desempenho desse aluno, já que algumas dessas habilidades são essenciais
para a aprendizagem. Nesse contexto, além de recursos didáticos variados, é
necessário o apoio profissional na transmissão de conhecimentos e
informações, o que possibilita a aprendizagem significativa e a funcionalidade
desse discente. Observa-se também que a formação do professor da escola
regular não possibilita que ele atue de forma efetiva para apoiar o discente com
TEA, o que acarreta em prejuízos para a efetiva inclusão desse aluno. Esta
pesquisa tem como objetivo propor um manual para docentes que atuam no
Atendimento Educacional Especializado (AEE), de forma que eles
desenvolvam competências para avaliar os discentes com TEA na escola
regular e propor intervenções pedagógicas que possibilitem a inclusão desse
aluno e o desenvolvimento das habilidades necessárias à escola e à vida.
Trata-se de uma pesquisa-ação, de natureza qualitativa, que será desenvolvida
na rede municipal de Resende-RJ, em parceria com o Centro Municipal de
Atendimento ao Educando – (CEMAE), da Secretaria Municipal de Educação
de Resende – Instituto da Educação do Município de Resende – EDUCAR.
Além do produto educacional proposto, a pesquisa também contará com uma
oficina para instrumentalizar os professores de AEE a utilizarem o produto de
forma adequada. A pesquisa será submetida ao comitê de ética para
apreciação e aprovação e tem previsão de início no segundo semestre de
2021. Como se trata de uma pesquisa em andamento, no momento, não
dispõe de resultados.
Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Aprendizagem. Avaliação.
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AULAS EM TEMPO DE PANDEMIA DA COVID-19 NA ESCOLA DO
DISTRITO PRAÇA RICA NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO – ES
Edinilson dos Anjos Silva1
RESUMO
O Centro Municipal de Educação Agroecológica Artur Pagung fica localizada no
distrito de Praça Rica, a 15 quilômetros do centro do município de Vila PavãoES. A primeira escola do distrito teve seu início no ano de 1960, que na época
se chamava ―Escola Singular de Praça Rica‖. O ato de criação/aprovação foi a
Resolução CEE Nº. 41/75 de 28/11/1975. Em 31/12/2018 a escola passou a se
chamar Centro Municipal de Educação Agroecológica Artur Pagung. A
mudança de denominação se deu pela Resolução CEE-ES nº 5.173/2018 D.O.
de 31/12/2018. A escola funciona em dois turnos, matutino e vespertino, sendo
a séries finais do ensino fundamental II no turno vespertino, com início das
aulas às 12 horas e término às 17 horas, com durabilidade de aula
correspondente a 55 minutos. O objetivo é analisar de que maneira as
estratégias de natureza pedagógica foram trabalhadas e processadas no
CMEA, de fevereiro a setembro referente ao primeiro e segundo trimestre, ano
2021, nas turmas do Ensino Fundamental II. A pesquisa está sendo baseada
nos pressupostos da pesquisa qualitativa, com característica etnográficas. Os
procedimentos metodológicos incluem: entrevistas, registro em diário de
campo, observação participante, registros em vídeos e fotografias e rodas de
conversas. No ano de 2021 os estudantes por turma correspondem: 6° Ano total de 14 educandos, 7° Ano - total de 15 educandos, 8° Ano - total de 09
educandos, 9° Ano - total de 12 educandos, totalizando 50 educandos. Os
primeiros resultados analisados mostraram que as primeiras quinzenas os
estudantes apresentaram um elevado índice de comprometimento nas
devolutivas. Processo esse, entregue pelas famílias e em casos por alguns
estudantes na escola. Ao findar-se, a ideia compreensível é compreender a
análise em mais detalhes dos resultados apresentados por turma (6° Ano ao 9°
Ano) e a análise das articulações feita pela escola. Dessa forma, no que tange
às estratégias e ao observado, a escola em parceria com as famílias vem
desenvolvendo suas funções, gerando assim, aprendizagem e evitando evasão
escolar em tempos tão difíceis e complexos de pandemia da COVID-19.
.

Palavras-chave: Escola. Família. Aprendizagem.
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CRIAÇÕES ARTÍSTICAS E PRODUÇÃO ESTÉTICA DE JOVENS NOS
COTIDIANOS DE UMA ESCOLA PÚBLICA
Edivan Carneiro de Almeida1; Aldo Victorio Filho2
RESUMO
Compreendemos os cotidianos de escolas públicas como uma multiplicidade
inapreensível e rebelde de modos de existência, formada por corpos
(estudantes, professores etc.) que engendram suas práticas e táticas de
resistência (CERTEAU, 2012) frente às forças políticas hegemônicas e suas
estratégias de determinação dos currículos e da formação frente aos interesses
da esfera capitalista. Neste trabalho apresentamos parte de uma pesquisa de
doutorado (UERJ/CAPES) para a qual buscamos realizar uma cartografia
(DELEUZE; GUATARRI, 1995) audiovisual com um grupo de estudantes
envolvidos em oficinas de criação artística (poemas, músicas, filmes, telas,
álbuns) em uma escola pública de ensino médio, na Bahia. Os alunos foram
convidados a produzir vídeos sobre suas experiências nas oficinas e sarausfestivais-exposições das criações, a partir de imagens-sons-textos dessas
experiências organizadas em um site. Com o início da organização do site e os
primeiros contatos com os interlocutores, bem como com o meu envolvimento
na realização das oficinas de criação, percebemos que essas experiências,
realizadas fora dos espaçostempos e obrigações disciplinares, possivelmente
afetam a ―criação de si‖ e da escola como obra de arte (DIAS, 2011), em
produções estéticas marcadas por momentos de alegria, festa, fruição e gozo
coletivo.
Palavras-chave: Arte. Estética. Cotidianos escolares.
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ETNOGRAFANDO EXPERIÊNCIAS DOCENTES DO ENSINO JURÍDICO
CONTEMPORÂNEO NO BRASIL
Edmundo Gouvêa Freitas1.
Acesse a apresentação deste trabalho.
.

RESUMO
Com efeito, a sala de aula não pode ser a enfadonha reprodução de métodos
milenares de ensino no qual o Professor se limita a prolatar o conhecimento e o
estudante de direito se restringe a auferir a intelectualidade que lhe é
escolhida. Notadamente, nos últimos anos percebe-se no ambiente do ensino
superior privado a implantação de técnicas e práticas de gestão estratégica não
preservando, no entando, a valiosa identidade cultural dos cursos de direito
pátrios, além de velar a contundente diminuição do valor do trabalho e
precarização da profissão docente. O ensino jurídico contemporâneo no Brasil
padece com a massificação mercadológica das instituições de ensino superior,
já que no país subsistem um número maior de cursos jurídicos
(aproximadamente 1.502) do que o somatório de todo o mundo
(aproximadamente 1.100). O crescente e irremediável protagonismo da
tecnologia e as inovações didático-pedagógicas divorciadas da trilogia
estrutural da educação jur dica ―Ensino, Pesquisa e Extensão‖ têm promovido
um processo de ‗gamificação‘ da graduação em direito, impactando
negativamente no perfil do egresso – que passa a não mais reunir
satisfatoriamente as condições elementares para o hábil exercício profissional
com expertise e autonomia. Neste contexto, ao contrário de se ressignificar a
inegável utilidade das metodologias ativas de ensino e aprendizagem, estas
são manipuladas tão somente para justificar, de forma sorrateira, a
prescindibilidade da função do Professor. Em remate, a presente pesquisa tem
o condão de integrar a antropologia e o direito descrevendo cientificamente o
não alvissareiro cenário da educação jurídica no Brasil, haja vista que as
experiências do Foro apontam claramente a involução do perfil do egresso,
impactando, dentre outros, nas taxas de congestionamento das Cortes de
Justiça em decorrência do abuso do procedimento judicial.
Palavras-chave: Educação Jurídica, Metodologias Ativas, Perfil do Egresso.

1

Direito, Escola Superior de Advocacia \ OAB-MG, monitoriaposgraduacao@gmail.com.br

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
206

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES DE LÍNGUA PORTUGUESA:
PRINCÍPIOS NORTEADORES
.Erivaldo Pereira do Nascimento1; Edna Nascimento Calixto2; Lidiane Moreira
Silva de Brito3; Milena Gomes do Nascimento4.
.Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Partindo de que existem concepções basilares para o processo de ensinar e
aprender (ABREU, 2020), este trabalho objetiva refletir a respeito das teorias
norteadoras da formação continuada de docentes de Língua Portuguesa (LP),
a partir da BNCC e dos PCN, dos estudos da Linguística Aplicada ao Ensino de
LP e da Didática de L nguas. Está ligado ao Projeto de Extensão ―Entre
Saberes e Práticas: formação docente de professores de Língua Portuguesa do
Litoral Norte da Para ba‖, da Universidade Federal da Para ba para a formação
de professores de LP da educação básica que atuam nos 12 municípios do
Litoral Norte Paraibano. Para o ensino de língua, o projeto adota o primeiro
princípio norteador, que é a concepção interacionista de linguagem, aderida por
Geraldi (2012), Antunes (2009), Koch e Elias (2014) etc. Adota também os
eixos da BNCC: a) O Ensino de Leitura e Escuta; b) O Ensino de Produção
Textual oral e escrita; c) O Ensino de Análise Linguística, em uma perspectiva
de língua em uso - que é o segundo princípio norteador da proposta.
Acrescenta a reflexão do ensino de língua mediado pelas novas tecnologias,
em razão do contexto atual da Pandemia, em que muitos professores atuam
remotamente. Para esse último eixo, fundamenta-se em Nascimento (2011), e
outros estudiosos, que baseiam-se no ensino mediado pelas novas tecnologias
ou no meio virtual (hiperlinks, gêneros digitais, interação virtual etc). Sobre a
formação docente, adota-se a percepção de Nóvoa (1991), para quem a
formação continuada deve estar ligada ao desempenho profissional dos
professores, tomando as escolas como lugares de referência, e apoiada na
concepção de ensino-aprendizagem interativa. Acredita-se que a concepção da
interação e do uso social da linguagem possa contribuir para práticas
pedagógicas mais eficientes, já que leva em consideração o contexto de cada
docente.
Palavras-chave:
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PRODUÇÃO DE TEXTO: PRÁTICAS DE ENSINO DA ESCRITA EM TEMPOS
DE PANDEMIA.
Edna Guedes Nakashima¹; Raquel Rosan Christino Gitahy ²
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O ensino de produção de texto deve primar por estratégias pedagógicas que
possibilitem uma aprendizagem proativa e significativa. O presente estudo
pretende verificar a aprendizagem de produção textual no processo de leitura
e escrita do componente curricular da Língua Portuguesa com o gênero textual
poemas concretos. Desenvolveu-se a observação com a prática docente
realizada em encontros de aulas virtuais de Língua Portuguesa, e no
desenvolvimento de uma sequência de atividades com o gênero poema. Como
resultado foram observadas as produçôes escritas de
poemas concretos
tendo como tema o dia das mães. As produções realizadas possibilitou
identificar que houve a compreensão do gênero estudado na apresentação do
uso de rimas e uma estrutura ao estilo do gênero proposto. Os estudantes
perceberam que para se caracterizar ao gênero, seria necessário adequar a
escrita em estrutura e elementos ao tema proposto como: corações, cartas e
flores, assim apresentando o visual característico do poema concreto. Os
poemas concretos tem a função da transmissão da mensagem visual ao seu
leitor receptor o que foi possível identificar nas produções escritas. O
engajamento da turma refletiu que as atividades em aulas virtuais na produção
de texto ao gênero proposto possibilita um aprendizado significativo e alinhado
a realidade em contexto.

Palavras-chave: Produção de texto, Gênero textual, Prática de ensino.
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OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA FRENTE À
EMERGÊNCIA DO ENSINO REMOTO
Ednéia Martins Ferreira de Souza1; Maria Izabel Rodrigues Tognato2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Considerando a nova realidade educacional imposta pela pandemia COVID-19,
e estudos recentes que apontam a importância da integração entre educação e
trabalho, especialmente na última etapa da educação básica, este trabalho
busca discutir, por meio de resultados parciais de um estudo, os desafios de tal
formação diante do contexto investigado e das demandas do isolamento social.
Para tanto, fundamentamos nosso estudo nos aportes teóricos advindos da
Psicologia Histórico-Cultural (LEONTIEV, 2004; VIGOTSKY, 2010) com o
propósito de compreendermos o processo de aprendizagem e a importância da
articulação entre educação e trabalho, e da Teoria da Complexidade (MORIN,
1991; 1996), a fim de refletirmos sobre as relações complexas que constituem
a formação escolar e humana e o desenvolvimento social de forma mais ampla.
No que tange à metodologia utilizamos uma pesquisa bibliográfica
e
documental com base em leis e documentos institucionais e, para a coleta e
geração dos dados, um questionário online com experiência piloto, aplicado
junto a estudantes de um curso técnico, via Google Forms. Os resultados
apontam para uma relação recursiva, conforme um dos princípios da Teoria da
Complexidade, entre o desenvolvimento da sociedade e a formação
acadêmica, humana e profissional dos estudantes participantes desta
investigação. A partir deste estudo, compreendemos que há uma necessidade
de equidade em relação à formação humana e social para que todos os
estudantes tenham acesso ao conhecimento e às possibilidades de manter os
estudos de modo remoto. Assim, é preciso uma formação integral, que
possibilite a constituição de um sujeito engajado em seu próprio processo de
aprendizagem, considerando-se os aspectos integradores de uma formação
técnica em tempos de ensino remoto. Com isso, os resultados apontam para
uma formação técnica integrada, que leve em conta os aspectos sociais e
culturais, no sentido de vencer osdesafios desta práxis formativa em tempos de
ensino remoto emergencial. .
Palavras-chave: Formação Técnica Integrada. Ensino remoto emergencial.
Desenvolvimento social.
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A PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES NO CONSELHO DE UMA ESCOLA
DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VILA VELHA - ES
Arlete Pereira1; Eduardo Augusto Moscon Oliveira 2
RESUMO
Pesquisa que analisa a participação dos estudantes nos processos de gestão
democrática e no Conselho de Escola, em uma Unidade Municipal de Ensino
Fundamental do município de Vila Velha/ES.Utilizou-se a pesquisa qualitativa,
participante e documental. A pesquisa participante é um momento de trabalhos
de educação popular realizados junto com e a serviço de comunidades, grupos
e movimentos sociais. O lócus da pesquisa foi uma UMEF(Unidade Municipal
de Ensino Fundamental) da Região I , Centro de Vila Velha e atende alunos do
6º ao 9º ano, totalizando, 446 alunos matriculados. Com a devida autorização
dos pais, foram entrevistados 32 alunos do quinto ao nono ano. Foram
entrevistados outros 24 membros da comunidade escolar, incluindo os
participantes dos conselhos de escola. A escola, no seu dia a dia, está
permeada pelo autoritarismo nas relações que envolvem todos os segmentos
da comunidade escolar, começando pelo processo pedagógico dentro de sala
de aula, por meio da manifestação de concepções e crenças autoritárias
afetando a autonomia e protagonismo do educando. A participação dos
estudantes pode acontecer, por meio da representação no conselho de escola,
da escolha dos representantes de turma, na escolha do gestor escolar, nos
grêmios, no conselho de classe, na implementação de projetos pedagógicos da
escola e nas propostas pedagógicas definidas pelo sistema de ensino. Porém,
quando a participação estudantil acontece, é uma participação
tutelada/permitida exigindo na maioria das vezes, a mediação de profissionais
da escola, principalmente os professores. A investigação identificou que há
necessidade de ações para uma maior participação dos estudantes. Além
disso, constatou-se a necessidade de formação dos profissionais da educação
presentes na escola com vistas a constituir um ambiente propício à autonomia
e participação dos alunos nos processos de decisão.
Palavras-chave:
Fundamental
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AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE UTILIZANDO O
PCATOOL NA PERSPECTIVA DO USUÁRIO ADULTO HIPERTENSO
Eduardo Espíndola Sousa1; Layza Kayna Miranda da Silva2; Ricardo Milhomem
Costa3; Mirian Cristina dos Santos Almeida4; Fernando Rodrigues Peixoto
Quaresma5

RESUMO
A publicação da Declaração de Alma Ata em 1978 foi de grande importância
para o desenvolvimento, fortalecimento e defesa da APS, como núcleo central
de um sistema de saúde. A participação do hipertenso na avaliação dos
serviços de saúde tem-se como necessaria para fortalecer a APS. Ela é uma
doença prevalente, com impacto na morbimortalidade da população, afetando
principalmente populações de baixa e média renda que possuem sistemas de
saúde fragilizados. Objetivo: Verificar a qualidade da Atenção Primária à Saúde
na percepção dos usuários hipertensos de uma quadra na região norte de
Palmas – TO através do instrumento Primary Care Assessment Tool – Brasil
versão usuário adulto. Método: Estudo transversal descritivo de abordagem
quantitativa, realizado com 120 usuários hipertensos que continham idade > 18
anos. Resultados: Os atributos com maiores médias foram grau de filiação com
serviço de saúde e utilização. Em contraste, os piores escores médios foram
encontrados em acessibilidade e serviços prestados. A média do escore
essencial e escore geral foram abaixo do ponto de corte indicando uma fraca
orientação da Atenção Primária à Saúde. Conclusão: A percepção dos
hipertensos sobre a Atenção Primária à Saúde mostra situações de fragilidade.
Assim faz-se necessário melhorar o desempenho desses atributos através de
uma atuação integrada e resolutiva na promoção prevenção e recuperação da
saúde.
Palavras-chave: Atenção Primária em Saúde, Hipertensão Arterial Sistêmica,
Satisfação do Paciente.
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MODELO HÍBRIDO DE ROTAÇÃO INDIVIDUAL: UMA EXPERIÊNCIA
SOBRE A IMPORTÂNCIA DA VISÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS
.Elaine

Fernanda dos Santos1; Sindiany Suelen Caduda dos Santos2;

.Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Ao utilizar o modelo híbrido de rotação individual no ensino de ciências, o
professor pode personalizar o ensino. Este resumo objetiva relatar as
evidências de aprendizagem nos estudos sobre a importância da visão,
utilizando o modelo híbrido de rotação individual, no ensino de ciências.
Metodologicamente, a experiência foi aplicada em uma turma de sexto ano,
com 26 estudantes, em uma escola da educação básica, na cidade de Lagarto,
em Sergipe. As tarefas foram organizadas em uma trilha de aprendizagem
construída na plataforma digital Canva. Planejou-se três possíveis caminhos,
os quais podiam ser acessados pelos estudantes através de hiperlinks. O
caminho um, denominado estrutura e funcionamento do olho humano,
apresentou o v deo ―Visão‖, dispon vel no Youtube, e um jogo, ―A estrutura do
olho‖, na plataforma wordwall. O caminho dois, intitulado como é a visão dos
animais, abordou imagens com um questionamento sobre as diferentes formas
de enxergar dos animais. O caminho três, distúrbios visuais, explorou uma
atividade investigativa sobre problemas visuais e lentes corretivas, atendendo
ao objeto de conhecimento exigido pela Base Nacional Comum Curricular. Os
resultados apontaram que no primeiro caminho todos os discentes
conseguiram fazer as associações da estrutura do olho com seus respectivos
nomes. No segundo caminho, notou-se que 80% destes, aproximaram suas
respostas à informação de que os pigmentos presentes na retina influenciam a
visão dos animais. No último caminho todos os discentes conseguiram
descobrir qual o problema de visão e as lentes corretivas dos personagens que
faziam parte da atividade investigativa proposta. Ao realizar uma avaliação oral
na semana seguinte à utilização do modelo, identificou-se que os discentes
remetiam suas explicações sobre o conteúdo, às atividades desenvolvidas nas
tarefas da rotação individual. Oferecer uma playlist de atividades, com vídeos,
jogos, imagens e questões contextualizadas, utilizando ensino híbrido, é um
caminho para promover aprendizagem de modo significativo.
Palavras-chave: Ensino Híbrido. Ensino de Ciências. Trilha de aprendizagem.
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MODELO HÍBRIDO DE ROTAÇÃO INDIVIDUAL: UMA EXPERIÊNCIA
SOBRE A IMPORTÂNCIA DA VISÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS
.Elaine Fernanda dos Santos1; Sindiany Suelen Caduda dos Santos2;
.Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Ao utilizar o modelo híbrido de rotação individual no ensino de ciências, o
professor pode personalizar o ensino. Este resumo objetiva relatar as
evidências de aprendizagem nos estudos sobre a importância da visão,
utilizando o modelo híbrido de rotação individual, no ensino de ciências.
Metodologicamente, a experiência foi aplicada em uma turma de sexto ano,
com 26 estudantes, em uma escola da educação básica, na cidade de Lagarto,
em Sergipe. As tarefas foram organizadas em uma trilha de aprendizagem
construída na plataforma digital Canva. Planejou-se três possíveis caminhos,
os quais podiam ser acessados pelos estudantes através de hiperlinks. O
caminho um, denominado estrutura e funcionamento do olho humano,
apresentou o vídeo visão disponível no Youtube, e um jogo, a estrutura do
olho, na plataforma wordwall. O caminho dois, intitulado como é a visão dos
animais?, abordou imagens com um questionamento sobre as diferentes
formas de enxergar dos animais. O caminho três, distúrbios visuais, explorou
uma atividade investigativa sobre problemas visuais e lentes corretivas,
atendendo ao objeto de conhecimento exigido pela Base Nacional Comum
Curricular. Os resultados apontaram que no primeiro caminho todos os
discentes conseguiram fazer as associações da estrutura do olho com seus
respectivos nomes. No segundo caminho, notou-se que 80% destes,
aproximaram suas respostas a informação de que os pigmentos presentes na
retina influenciam a visão dos animais. No último caminho todos os discentes
conseguiram descobrir qual o problema de visão e as lentes corretivas dos
personagens, que faziam parte da atividade investigativa proposta. Ao realizar
uma avaliação oral na semana seguinte à utilização do modelo, identificou-se
que os discentes remetiam suas explicações sobre o conteúdo, às atividades
desenvolvidas nas tarefas da rotação individual. Oferecer uma playlist de
atividades, com vídeos, jogos, imagens e questões contextualizadas, utilizando
ensino híbrido, é um caminho para promover aprendizagem de modo
significativo.
Palavras-chave: Ensino Híbrido. Ensino de Ciências. Trilha de aprendizagem.
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ENSINO DOS OPERANTES VERBAIS NA PRIMEIRA INFÂNCIA: SABER
DOCENTE PARA ATUAÇÃO EM CRECHES
Elaine Pereira da Silva1; Maria Aparecida Rocha Gouvêa2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Na Atenção Básica, durante o acompanhamento do desenvolvimento de
crianças, identificam-se problemas advindos do comportamento verbal de
estímulo adequado, entre eles, no desenvolvimento da fala. Para minimizar o
problema, além dos saberes nas áreas de fala, linguagem e comunicação, é
necessário ensinar os operantes verbais, inserindo, em seu contexto, pistas,
ajudas, prompts e reforços que minimizem tais atrasos e, consequentemente,
os atendimentos de saúde especializado na área de Fonoaudiologia. Nesse
contexto, observa-se que a formação do professor que atua em creches não
contempla o tema, já que é um conhecimento específico da análise do
comportamento. Esta pesquisa tem como objetivo elaborar um guia impresso
para docentes sobre comportamento verbal, abordando, principalmente, os
operantes verbais ecoico, tato, mando e intraverbal, com propostas de
atividades de estimulação para o desenvolvimento adequado de discentes na
primeira infância, matriculados nas creches do município de Volta Redonda –
RJ. A proposta contará também com uma oficina para instrumentalizar os
docentes participantes da pesquisa para a utilização adequada do produto
proposto. Trata-se de uma pesquisa-ação, de natureza qualitativa, que será
desenvolvida na rede municipal de Volta Redonda-RJ, em parceria com a
Seção de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação –
SME/PMVR, que será responsável pela validação do produto. Espera-se que, a
partir do conhecimento sobre comportamento verbal e das estratégias de
estimulação propostas, os docentes sejam capazes de inserir num contexto
naturalista estimulos adequados a fala das crianças, de modo a promover o
pleno desenvolvimento. A pesquisa será submetida ao comitê de ética para
apreciação e aprovação e tem previsão de início no segundo semestre de
2021. Como se trata de uma pesquisa em andamento, no momento, não
dispõe de resultados.
Palavras-chave: Operantes verbais. Primeira infância. Aprendizagem.
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LETRAMENTO ACADÊMICO: DESAFIOS DE UMA NOVA MODALIDADE
DISCURSIVA
Eliana Cassia Genoveze1
Lúcia Pintor Santiso Villas Bôas 2
RESUMO
O objetivo deste resumo é discutir sobre as práticas de letramento acadêmico
na graduação e qual a sua relação com as dificuldades enfrentadas pelos
estudantes neste processo de descobertas e apreensão do que é considerada
escrita científica.
Palavras-chave: Práticas, Letramento Acadêmico, Linguagem
Ao ingressarem na universidade, os estudantes se deparam com uma nova
modalidade de leitura e escrita causando um rompimento em seu processo
escolar anterior, para adaptarem-se a outros bem mais complexos da
atmosfera da linguagem. O letramento acadêmico é visto como um conjunto
de práticas sociais, envolve adaptação, permeia o campo da aquisição e está
amplamente ligado ao pertencer. Um ser letrado é considerado socialmente
inserido. Durante todas as etapas escolares, os alunos são corrigidos, todavia,
não são lidos ou ouvidos com a devida atenção para que suas dificuldades
sejam erradicadas. Não obstante, em sua chegada na graduação, o aluno que
carregou consigo déficits anteriores, apresentará as mesmas dificuldades de
outrora. Segundo (CARLINO, 2017, p.18) ―Escrever é um dos métodos mais
poderosos para aprender e que por isso não pode ser deixado apenas a como
os estudantes podem fazê-lo por sua conta‖ dessa forma, reconhecer que a
natureza daquilo que o aluno deve aprender sobre a leitura e a escrita no
âmbito acadêmico, necessita de mediação inserida no contato específico de
cada conteúdo, sobretudo na presenca do especialista, unindo teoria e prática,
conjecturando muito mais do que apenas ler e escrever: é tornar o ser
compatível.
REFERÊNCIAS
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A MEDICINA E A ARTE – SABERES TRANSDISCIPLINARES
Eliana C. Curvelo1; Gabrielle Sadano Veiga dos Santos2; Maria Eduarda
Nicolella Tambellini3; Vítor Pio de Queiroz4; Lia Curvelo Rolim-Rodrigues5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O atual contexto sindêmico apresenta de forma exponencial a fragilidade
humana. Sob os auspícios da economia, estamos submetidos à violência da
positividade, da otimização de si e do corpo, entre outras formas de uma
política inteligente que agrada em vez de oprimir; uma psicopolítica, através
dos big data, que sujeitam e submetem os indivíduos a insatisfações.
Estudantes de medicina questionam essa perda da sensibilidade humana e,
por vezes, se tornam reféns de práticas médicas que auxiliam a otimização
corporal com cirurgias plásticas que padronizam corpos. Esta percepção exige
olhares transdisciplinares, precisamente ao romper a dicotomia da arte como
representação, e da ciência como explicação da realidade, oportunizando um
encontro de saberes. Assim, por meio do evento da 18º Jornada de Ampliação
da Arte Médica, a partir de apresentação de obras de arte numa linha teporal,
foram discutidas os conceitos de beleza e de corpo nas diversas culturas e
produções artísticas para entender o atual cenário social no qual estamos
inseridos. O intuito deste formato de apresentação foi demonstrar a importância
de uma consciência estética por meio de obras de arte e a provocação de
olhares e de diálogos entre as duas áreas para promover uma inteligência que
ousa pensar as complexidades invisíveis. Todo movimento na área da
educação nunca é imediato, tiveram presentes nesta atividade síncrona mais
de cem estudantes e convidados. A arte é imprescindível na formação dos
indivíduos e, para as descobertas científicas, ela não é só um método
poliscópico, é além e trás no processo de reflexão a mudança de pensamento
para se atuar no mundo de incertezas, dos quais precisaremos formar pessoas
que tenham mais perguntas do que respostas prontas. Portanto, uma educação
que respeite as culturas, sem o desejo de colonizar ideias e principios, mas
para uma compreensão de construirmos em conjunto uma democracia ética.
Palavras-chave: Medicina. Arte. Transdisciplinaridade.
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FORMAÇÃO À DISTÂNCIA COM PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS
SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Eliane Picão da Silva Costa1; Ana Lúcia Olivo Rosas Moreira2;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A emergência inusitada da pandemia provocada pela Covid-19 trouxe
acentuadas perturbações sociais e econômicas em nível global. Os países
decidiram por fechar as escolas e encontraram formas muito diversificadas de
dar continuidade aos processos de aprendizagem curriculares, promovendo,
entre outras, modalidades de ensino online por meio de plataformas digitais.
Diante disso os docentes também precisaram em um curto período de tempo,
se adaptarem a essas mudanças. Com o objetivo de auxiliá-los nesse
processo, foi proposto um curso de formação continuada para professores dos
Anos Iniciais sobre Educação Ambiental, visto a importância da temática para a
formação crítica e reflexiva dos alunos. O curso foi desenvolvido na modalidade
online, por meio do aplicativo meet (do google), utilizando duas ferramentas
bastante dinâmicas: o mentimeter, um recurso digital que possibilita criar
interações em tempo real, como enquetes, nuvem de palavras ou coleta de
perguntas, e também o Jamboard, um quadro interativo que tem
compatibilidade para colaboração online por meio de suporte multiplataforma.Com o uso desses recursos, o número de inscritos superou o
esperado, pois possibilitou que participantes de vários lugares pudessem
realizar o curso. Houve entre os participantes, através da formação de
grupos de estudos o desenvolvimento de um projeto interdisciplinar sobre
Educação Ambiental. O engajamento entre os docentes restou evidenciado
por meio da troca de experiências e do compartilhamento de realidades
distintas, tendo como resultado o comprometimento de todos, na
disseminação desta nova forma de trabalho em relação ao ensino e a
aparendizagem nos Anos Iniciais sobre a ótica da temática ambiental.
Palavras-chave: Anos Iniciais, Formação continuada.
REFERÊNCIAS
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O(A) PROFESSOR(A) FRENTE AO “NOVO NORMAL” IMPOSTO PELA
PANDEMIA DA COVID-19.
Eliane Cintra Guedelha Silva 1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
No contexto em que o mundo vivenciou uma pandemia sem precedentes
imposta pela Covid-19, mudanças extremas ocorreram no modo de viver o dia
a dia das pessoas em todas as instância, inclusive no campo educacional que
teve que se adaptar e se reinventar diante dessa realidade chamada de ―Novo
normal‖, criando estratégias que possibilitassem a continuidade das aulas
ainda que não fosse possível no modo presencial. Para dar conta dessa nova
conjuntura as escolas passaram, então, a ofertar nos primeiros meses de
pandemia em que houve o ―lockdown‖ o ensino remoto. No entanto, com a
flexibilização dessa medida passou a ofertar o ensino de forma híbrida. O
objetivo desse trabalho é, portanto, descrever as ações dos professores diante
do ―Novo Normal‖ considerando que de um dia para o outro esses educadores
tiveram que se adaptar à uma nova forma de ensino que necessitaria do uso
massificado das tecnologias e ferramentas digitais, ainda que muitos não
vivenciassem em sua prática pedagógica cotidiana o uso desses sistemas e
recursos. Para a realização desse trabalho foi utilizada como metodologia a
entrevista com os professores da educação básica, sendo um de cada nível –
da Educação Infantil, do Ensino Fundamental I, do Ensino Fundamental II e do
Ensino Médio – vinculados a uma mesma unidade escolar. Na oportunidade,
também foi poss vel observar ―in loco‖ os docentes ministrando as suas aulas
de forma híbrida. Esse trabalho se constituiu, portanto, num estudo teórico e na
escuta de relatos muito significativos dos professores nos quais foi possível
perceber as angústias sofridas no contexto pandêmico e a superação diantes
das dificuldades enfrentadas para lidar com o ―novo‖. Também externaram a
necessidade de uma formação de professores que contemple o conhecimento
e o uso prático das tecnologias e ferramentas necessárias para atender a esse
novo fazer docente. Diante dos relatos, ficou muito claro que a pandemia
mudou o ―status quo‖ do fazer docente num curto espaço de tempo instigando
ainda mais esses profissionais a utilizarem a sua mente criativa a fim de
possibilitar que o processo de ensino-aprendizagem ocorresse com sucesso no
modo remoto e agora também no híbrido assim como no modo presencial.
Palavras-chave: Pandemia e fazer docente. Tecnologias e ferramentas digitais.
Formação de professores.
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FORMAÇÃO À DISTÂNCIA COM PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS
SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Eliane Picão da Silva Costa1; Ana Lúcia Olivo Rosas Moreira2; Elocir Aparecida
Corrêa Pires³
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A emergência inusitada da pandemia provocada pela Covid-19 trouxe
acentuadas perturbações sociais e econômicas em nível global. Os países
decidiram por fechar as escolas e encontraram formas muito diversificadas de
dar continuidade aos processos de aprendizagem curriculares, promovendo,
entre outras, modalidades de ensino online por meio de plataformas digitais.
Diante disso os docentes também precisaram em um curto período de tempo,
se adaptarem a essas mudanças. Com o objetivo de auxiliá-los nesse
processo, foi proposto um curso de formação continuada para professores dos
Anos Iniciais sobre Educação Ambiental, visto a importância da temática para a
formação crítica e reflexiva dos alunos. O curso foi desenvolvido na modalidade
online, por meio do aplicativo meet (do google), utilizando duas ferramentas
bastante dinâmicas: o mentimeter, um recurso digital que possibilita criar
interações em tempo real, como enquetes, nuvem de palavras ou coleta de
perguntas, e também o Jamboard, um quadro interativo que tem
compatibilidade para colaboração online por meio de suporte multiplataforma.Com o uso desses recursos, o número de inscritos superou o
esperado, pois possibilitou que participantes de vários lugares pudessem
realizar o curso. Houve entre os participantes, através da formação de
grupos de estudos o desenvolvimento de um projeto interdisciplinar sobre
Educação Ambiental. O engajamento entre os docentes restou evidenciado
por meio da troca de experiências e do compartilhamento de realidades
distintas, tendo como resultado o comprometimento de todos, na
disseminação desta nova forma de trabalho em relação ao ensino e a
aparendizagem nos Anos Iniciais sobre a ótica da temática ambiental.
Palavras-chave: Anos Iniciais, Formação continuada.
REFERÊNCIAS
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PEDAGOGIA DA PRESENÇA: PRÁTICAS REFLEXIVAS EM ÂMBITO
ESCOLAR
Élida Fernandes da Silva Gomes 1; Profa. Dra. Cleonice Terezinha Fernandes 2.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O trabalho educativo requer sensibilidade e atenção, onde a presença do
educador muitas vezes é uma das poucas formas de afeto humano que o
estudante tem acesso. Este trabalho tem como objetivo apresentar minha
pesquisa de mestrado, em andamento, dentro do PPGEn - Mestrado em
Ensino da UNIC/IFMT, intitulada ―A pedagogia da presença como ferramenta
na interação do processo de ensino aprendizagem‖ que tem como objetivo
avaliar o impacto da experiência denominada Pedagogia da Presença
vivenciada por dois anos em uma Escola Plena (escola de período integral) de
Ensino Médio no Município de Várzea Grande/Mato Grosso. Trata-se de uma
pesquisa de cunho qualitativo do tipo ex-post facto de natureza descritiva. Os
dados serão coletados por meio de entrevista, grupo focal e questionário
motivacional com professores, estudantes do Ensino Médio, coordenadores e
funcionários da Escola Estadual Professor Honório Rodrigues de Amorim, bem
como análise documental, sobretudo do PPP da referida escola e registro diário
dos professores que vivenciaram a experiência; valendo-se de ferramentas
tecno midiáticas devido a necessidade pandêmica do momento. Como aporte
teórico, traremos autores como Freire (1998) e Costa (2001), que discorrem
sobre as relações humanas e o exercício da pedagogia da presença em âmbito
escolar. Espera-se contribuir para que profissionais da educação possam
avaliar suas práticas pedagógicas e estratégias que propiciem a vivência de
uma pedagogia da presença para a melhoria do desempenho escolar,
principalmente em relação a permanência e sucesso acadêmico dos
estudantes.
Palavras-chave: Ensino Médio; Formação Continuada de Professores; Escola
em tempo integral.
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FORMAÇÃO DISCENTE: uma experiência de iniciação ao letramento
científico na EJA durante a pandemia da Covid-19
Elidineide Maria dos Santos1; Juliana da Costa Neres2; Daniela Santos Souza3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Iniciar o letramento científico significa oportunizar ao aluno momentos de
construção de conhecimentos que facilitaria fazer a leitura do mundo que o
cerca, como também na tomada de decisão, participaçāo ativa, responsável na
solução dos problemas do seu cotidiano, com consciência na transformação da
sociedade. É um processo de fundamental importância para a formação do
cidadão crítico que vive em sociedade, e no caso do público da Educação de
Jovens e Adultos, é imprescindível. Das temáticas atuais e relevantes para o
letramento científico desses sujeitos da EJA, estão aquelas ligadas a Saúde,
em particular a prevenção contra a proliferação de vírus. A partir disso buscouse investigar como os estudantes da EJA pode contribuir para a não
proliferação do vírus,investigando maneiras da proteger a si e o outro, com
relação aos cuidados com a saúde em tempo de Covid-19 na cidade de
Alagoinhas, Bahia. Visando atingir esse objetivo, enviou-se a proposta da
gincana online de natureza qualitativa, com mediação virtual, utilizando-se
como instrumentos de coleta o registro ddas ações no itinerário, registros
fotográficos dos passos investigativos em um roteiro aplicado aos alunos na
forma de pesquisa-ação a partir da realidade atual no mundo, vídeos
instrucionais simples sobre higiene pessoal das mãos, elaboração de textos
reflexivos, fonte escritas carta, relato. O pré -projeto de pesquisa e o
miniprojeto de pesquisa da produção de um sabonete llíquido, no diário de
bordo, e registro das ações no template de projeto de pesquisa. A análise da
participação dos estudantes se deu a partir do diálogo no watsapp, envio das
fotos das tarefas realizadas, textos produzidos por e-mails, watsapp,
observando-se assim nas ações dos estudantes características das
Metodologias Ativas a partir das ideias Freire(1997), de Ausubel(2005 ) e as
dimensões da alfabetização científica proposta por Miller (1983). Os resultados
l se mostraram positivos com contribuições relevantes quanto a compreensão
de conceitos-chave de Saúde, cuidados, pandemia da Covid-19, demonstrado
nas narrativas textuais incluindo -se aí a concepção de cientista e ao
empoderamento dos alunos. Em contrapartida, a capacidade da competência
da leitura e escrita para elaborar resumos dos conteúdos nota-se o deficit,
que aliado ao distanciamento físico da escola ficou ainda mais comprometida,
na redação do projeto obedecendo padrões e normas, pois longe das salas de
aula e do professor pode ter contribuído para a não compreensão dos
estudantes de termos importantes para o letramento científico.

Palavras-chave: Significativa. EJA. Letramento
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FORMAÇÃO DISCENTE: uma experiência de iniciação ao letramento
científico na EJA durante a pandemia da Covid-19
Elidineide Maria dos Santos1; Juliana da Costa Neres2; Daniela Santos Souza3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Iniciar o letramento científico significa oportunizar ao aluno momentos ao
aluno de construção de conhecimentos que facilitaria fazer a leitura do mundo
que o cerca, como também na tomada de decisão, participaçāo ativa,
responsável na solução dos problemas do seu cotidiano, com consciência na
transformação da sociedade. É um processo de fundamental importância para
a formação do cidadão crítico que vive em sociedade, e no caso do público da
Educação de Jovens e Adultos, é imprescindível. Das temáticas atuais e
relevantes para o letramento científico desses sujeitos da EJA, estão aquelas
ligadas a Saúde, em particular a prevenção contra a proliferação de vírus. A
partir disso buscou-se investigar como os estudantes da EJA pode contribuir
para a não proliferação do vírus,investigando maneiras da proteger a si e o
outro, com relação aos cuidados com a saúde em tempo de Covid-19 na
cidade de Alagoinhas, Bahia. Visando atingir esse objetivo, enviou-se a
proposta da gincana online de natureza qualitativa, com mediação virtual,
utilizando-se como instrumentos de coleta o registro ddas ações no itinerário,
registros fotográficos dos passos investigativos em um roteiro aplicado aos
alunos na forma de pesquisa-ação a partir da realidade atual no mundo,
vídeos instrucionais simples sobre higiene pessoal das mãos, elaboração de
textos reflexivos, fonte escritas carta, relato. O pré -projeto de pesquisa e o
miniprojeto de pesquisa da produção de um sabonete llíquido, no diário de
bordo, e registro das ações no template de projeto de pesquisa. A análise da
participação dos estudantes se deu a partir do diálogo no watsapp, envio das
fotos das tarefas realizadas, textos produzidos por e-mails, watsapp,
observando-se assim nas ações dos estudantes características das
Metodologias Ativas a partir das ideias Freire(1997), de Ausubel(2005 ) e as
dimensões da alfabetização científica proposta por Miller (1983). Os resultados
l se mostraram positivos com contribuições relevantes quanto a compreensão
de conceitos-chave de Saúde, cuidados, pandemia da Covid-19, demonstrado
nas narrativas textuais incluindo -se aí a concepção de cientista e ao
empoderamento dos alunos. Em contrapartida, a capacidade da competência
da leitura e escrita para elaborar resumos dos conteúdos nota-se o deficit,
que aliado ao distanciamento físico da escola ficou ainda mais comprometida,
na redação do projeto obedecendo padrões e normas, pois longe das salas de
aula e do professor pode ter contribuído para a não compreensão dos
estudantes de termos importantes para o letramento científico.
Palavras-chave: Significativa. EJA. Letramento
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NOVAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
TECNOLOGIAS NO ENSINO TÉCNICO

PARA

MEDIAR
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Elionai de Moraes Postiglione1; Janaína Schock Strappazzon2; Indaia Schock3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Em momentos de fragilidade como os causados pelo distanciamento social fazse necessário se readequar. Enquanto sujeito, somos construídos ao longo do
processo social, nossas crenças e vivências compõem nossa complexidade e a
visão de mundo, que em muito se ampara na historicidade. Todos nós, seres
humanos dotados de racionalidade somos influenciados pelas evoluções
sociais, culturais, tecnológicas e novos arranjos. Neste sentido, a presente
pesquisa se propôs a refletir utilizando-se da pesquisa bibliográfica, sobre a
adaptação do ensino tecnico as novas necessidades sociais ocasionadas pelo
distanciamento social causado pela pandemia de Covid-19 e de que forma o
ensino híbrido e o remoto foram aplicados, a fim atender aos estudantes do
ensino fundamental neste período. Dentro desta propositiva evidenciou-se a
necessidade de pensar e se utilizar das tecnologias e a forma como elas
proporcionam interação ainda que a distância entre os alunos e professores se
faça necessária. Dentro deste estudo analisamos as culturas digitais e algumas
possibilidades de ensino e como os autores destes conceitos dialogam entre si.
Buscamos luzir alguns conceitos que consideramos fundamentais como os de
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação; Ensino Híbrido, Blended
Learning. O estudo buscou na perspectiva educacional a partir da reflexão
sobre tecnologias e possibilidades a partir de Kenski (2008), Postiglione (2015),
Moran (2015).
Palavras-chave: Ensino Híbrido. TIC. Ensino Técnico.
REFERÊNCIAS
KENSKI, Vani Moreira. Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação.
Campinas, SP: Papirus, 2008.
MORAN, José Manuel, MASSETTO, Marcos T., BEHRENS Marilda Aparecida.
Novas tecnologias e mediações pedagógicas. Campinas, SP. Papirus, 2012.
POSTIGLIONE, Elionai de Moraes. Integração das Tecnologias de Informação
e Comunicação no Ensino Técnico de Nível Médio. 2015. 110 p. Dissertação
(Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria,
2015.

1

Doutorando em Educação PPGE, Universidade Federal de Santa Maria - UFSM,
elionaipm@gmail.com.
2
Aluna Especial PPGE. Universidade Federal de Santa Maria – UFSM,
janainaschock@gmail.com
3
Mestranda em Educação PPGE, Universidade Federal de Santa Maria – UFSM,
idaindaia@hotmail.com

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
224

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

ALUNOS CEGOS DESENHANDO E COMPREENDENDO FIGURAS
GEOMÉTRICAS
Elisabete Marcon Mello1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O desenho é uma forma de representarmos e comunicarmos ao outro a
imagem mental que criamos de algum objeto ou de alguma situação. Mas
como o cego pode desenhar? Para esse fim, desenvolvemos um produto que
possibilita ao aluno cego fazer seus próprios desenhos. A este produto demos
o nome de Prancheta de Desenho em Relevo Positiva. Esta prancheta possui
pontos em relevo de modo que o usuário possa, por meio de uma folha de
papel colocada sobre ela, imprimir os pontos em relevo com o auxílio de um giz
de cera, de forma que o cego possa sentir o desenho em relevo durante sua
confecção. Desenvolvemos um estudo com dois alunos cegos que frequentam
as salas de aula comuns, em uma escola pública do estado de São Paulo. Um
dos alunos com cegueira adquirida no início de sua vida escolar e outro com
cegueira congênita. O aluno com cegueira adquirida, que tinha memória visual,
conseguiu construir figuras geométricas planas e até desenhos como uma
paisagem, resgatando uma forma de representação que julgava perdida após a
aquisição da deficiência visual. O aluno com cegueira congênita não sabia nem
segurar o lápis para escrever e não tinha noção de como organizar o espaço
disponível em uma folha de papel. Com o decorrer do trabalho ele foi
adquirindo essas habilidades e desenvolvendo a capacidade de desenhar
figuras geométricas. Os trabalhos ainda estão em andamento, mas já
representou um considerável desenvolvimento cognitivo para esse aluno, que
teve acesso a uma nova forma de se expressar e se comunicar. Foi possível
observar o progresso no aprendizado dos alunos e constatar que, quando o
cego tem a possibilidade de criar seu registro de representação no papel, ele
se apropria efetivamente desta representação podendo usá-la como uma
ferramenta de apoio às suas atividades cognitivas. Um ponto importante é o
fato das pessoas que enxergam poderem entender mais facilmente as
representações criadas pelo aluno cego, pois, com a prancheta, além de estar
em relevo estão também à tinta.
.
Palavras-chave: Alunos cegos. Desenho. Figuras geométricas.

1

Dra
em
Educação
marcon.elisabete@gmail.com.

Matemática,

ISBN: 978-65-88471-29-6

Univ.

Federal

do

ABC

(UFABC),

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
225

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

A CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTENTES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO NÃO
FORMAL
.Elisangela Pereira de Queiros Mazuelos 1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A população que percorre os espaços socioassistenciais como os CRAS
(Centro e referência de assistência social) da cidade de São Paulo em geral
são pessoas com baixo nível de escolarização e com dificuldades em
compreender orientações sociais, encaminhamentos e interpretar cartazes
informativos, nestes locais, estas demandas associadas a vulnerabilidade
social dificulta o acesso destes sujeitos a diretos sociais como também os limita
enquanto cidadãos. A educação não formal pode ser desenvolvida ou
potencializada em espaços como os CRAS e o (a) assistente social o agente
dinamizador desta dinâmica.
Neste sentido, a contribuição de (GOHN, 2015) é relevante ao expor que a
educação popular está no seio dos movimentos sociais, em suas obras ela
discute a categoria de educação popular a partir de Paulo Freire e reflete
acerca dos sujeitos políticos. A participação popular está evidente em seus
textos sendo parte contributiva do processo de democratização e da
continuidade da educação para a conscientização do coletivo deste modo,
entende-se que a educação não formal é importante para a população que tem
acesso aos aparelhos públicos na cidade de São Paulo, como os CRAS
podendo contribuir para a conscientização acerca de direitos e deveres
enquanto cidadãos e usuários das políticas sociais.
O nível educacional frágil da maioria das pessoas que utilizam os CRAS deve
ser observada com objetivo de acolher esta população nas suas fragilidades
sociais e educativas, objetivando uma educação transformadora, mudando o
modo de pensar, ―o homem que se conscientiza é aquele que aprende a
pensar‖ (FREIRE,1981).
.
Palavras-chave: Serviço social. Educação não formal. Espaços assistenciais.
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CONCEPÇÕES E EXPERIÊNCIAS COM SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL COM ALUNOS DA ARQUITETURA E URBANISMO
Elizabeth de Fátima Correia1; Rita de Cássia Frenedozo2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A inserção da EA crítica e reflexiva na formação de arquitetos e urbanistas
comprometidos com a construção de sociedades sustentáveis motivou a
realização desta pesquisa, cujos objetivos foram: avaliar a concepção da
sustentabilidade socioambiental no Trabalho Final de Graduação-TFG;
identificar no PPC os indícios de ambientalização e as concepções dos
concluintes sobre os conceitos ambientais aplicados a sustentabilidade na
Arquitetura e Urbanismo; identificar no TFG a inserção de conhecimentos,
critérios e valores sociais éticos, estéticos e ambientais, relacionados à
concepção da sustentabilidade socioambiental. A pesquisa foi documental
realizada no curso de Arquitetura e Urbanismo da IES-EMEC1149, e de
questionário aos concluintes do curso; a abordagem metodológica foi
qualitativa; e de técnicas de análise documental e de conteúdo. Utilizou-se
para análise do PPC e PE, as referências das características da Rede ACES;
para análise do TFG, recorreu-se dos indicadores de concepção de
sustentabilidade socioambiental; e, para análise do questionário, as correntes
em EA sistematizadas por Sauvé. A análise do PPC mostrou que a temática
ambiental está presente, mas não há indícios explícitos dos indicadores da
Rede ACES. Os PE mostraram que as disciplinas com indícios de
ambientalização, apresentaram lacunas na inserção da temática
socioambiental nos conteúdos curriculares. As respostas do questionário
apontaram que a concepção socioambiental aplicada à Arquitetura e
Urbanismo, relaciona-se à corrente recursista, e consideram relevante a
temática na prática profissional. Na análise dos TFG verificou-se que a
concepção de sustentabilidade socioambiental esteve pouco presente. A
maioria dos TFG relaciona-se ao projeto arquitetônico voltado a conservação
dos recursos e a gestão ambiental. Os resultados mostraram que a temática
ambiental não está inserida de modo adequado, indicando para uma
redefinição das funções e práticas socioambientais do currículo, de forma a
restabelecer a articulação das competências e habilidades necessárias a um
profissional arquiteto e urbanista, crítico e propositivo, capaz de responder às
expectativas e desafios do contexto das novas realidades.
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KIT MATEMÁTICA DIVERTIDA
.Elizabethe Gomes Pinheiro
.Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente trabalho ressalta a importância do uso dos jogos em sala de aula,
apresenta o Kit Matemática Divertida e expõe algumas impressões da sua
aplicação em sala de aula. O kit é composto de fichas de trabalho com
atividades relacionadas às operações fundamentais e ao estudo da Geometria.
O material é indicado para os alunos do ensino fundamental/anos iniciais e o
nível das atividades progride conforme o ano de escolaridade. Na seção
Resultados, são apresentados depoimentos de professoras envolvidas na
aplicação do produto educacional. Há tempo venho trabalhando na Formação
Continuada de professores dos anos iniciais na Região dos Lagos – RJ.
Percepção da carência de materiais alternativos que despertem o interesse
dos alunos e auxiliem na compreensão de conceitos matemáticos. Exercícios
de simples repetição de algoritmos desmotivam e passam a impressão de que
no processo de aprendizagem da matemática ,não há investigação e
descobertas.
.

Palavras-chave: Jogo. Aprendizagem lúdica.
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PERCEPÇÃO DE CONTADORES SOBRE EDUCAÇÃO CONTÁBIL:
IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA
Autor Principal: Elizângela

Maria Costa Pimentel1

Coautor: Nelson

Lambert de Andrade2

RESUMO
Esta pesquisa objetivou identificar informações que caracterizam o ensino do
componente curricular Contabilidade Aplicada ao Setor Público, com a
finalidade de avaliar como essa área do conhecimento é apresentada no curso
de Ciências Contábeis e em que aspectos o perfil e as expectativas dos
estudantes se relacionam com as propostas pedagógicas dos cursos
investigados. Partiu-se da hipótese de que o componente curricular
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, mesmo sendo uma área de
fundamental importância e responsabilidade, ainda carece de um
acompanhamento efetivo pelas Instituições de Ensino Superior (IES) no que
tange às mudanças dos padrões internacionais e em sua regulamentação.
Desta forma, foram coletados dados referentes à percepção dos contadores,
bacharéis graduados em Instituições de Ensino Superior (IES), particularmente
do Sul de Minas Gerais, sobre as implicações no curso de Ciências Contábeis,
devido ao processo de convergência das normas e práticas brasileiras às
internacionais. O presente estudo se caracterizou em pesquisa exploratória,
iniciado com um levantamento bibliográfico e documental. Aplicou um
questionário estruturado, por meio da plataforma Google Forms, envolvendo
conceitos de ensino aprendizagem referentes à CASP. Acatando a Resolução
nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), em respeito à dignidade do
ser humano e proteção aos participantes da pesquisa o projeto foi autorizado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Finalmente, foi de suma importância recorrer
ao histórico da educação profissional brasileira, o que possibilitou entender os
motivos do surgimento e da evolução do ensino comercial no Brasil, sendo
alcançada uma compreensão melhor do surgimento das exigências curriculares
promovidas pelo Ministério da Educação que aprimorou a formação do
profissional contábil. Confirmou-se, consequentemente, a necessidade de uma
reorientação curricular no que se refere à quantidade de horas oferecidas, bem
como, ao conteúdo curricular constante do ementário pesquisado, na maioria
das IES.
Palavras-chave:
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UM PANORAMA DAS PESQUISAS SOBRE O CONSELHO DE
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB NO BRASIL
Elizete Jankoski NOGATZ1;
Idinéia Dutra Marquezoti de OLIVEIRA2;
RESUMO
A tramitação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb gerou
discussões no Congresso Nacional e durou cinco anos. A proposta de Ementa
à Constituição (EC) nº 15 foi protocolada na Câmara dos Deputados Federais
em 28 de junho de 2015. Por mudanças no texto, o novo Fundeb foi confirmado
no dia 26 agosto de 2020, pela EC 108/2020. Em janeiro de 2021, entrou em
vigor o novo Fundeb, que passou ser um fundo com prazo indeterminado, com
nível de transparência e revisão no ano de 2026 e assim sucessivamente, a
cada dez anos, para a distribuição mais equitativa das verbas entre os estados
e municípios brasileiros, se comparado com o antigo fundo contábil. Partindo
do pressuposto de que a participação do Conselho de Acompanhamento e
Controle Social (CACS) é elemento fundamental para garantia do
acompanhamento dos recursos e fiscalização dos investimentos distribuídos
para a educação básica, o objetivo é esboçar uma revisão teórica dos estudos
sobre CACS no Brasil, para identificar os principais obstáculos da
implementação do Fundeb permanente e como esse conselho social organizou
essa implementação para aprovação do novo Fundeb. A base teóricometodológica é quantitativa e qualitativa, de revisão bibliográfica, de estudos
sobre CACS. Nesse levantamento, ha indícios de que os CACS apresentam
avanço com a nova legislação do Fundeb, para políticas educacionais e
educação de qualidade no Brasil. A representação do CACS colabora na
fiscalização e na orientação dos gastos do Fundeb. Do mesmo modo, é
imprescindível acompanhar as futuras pesquisas sobre as mudanças que
podem ocorrer no decorrer dos anos seguintes.
Palavras-chave: CACS. Fundeb. Políticas Educacionais.
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ANÁLISE CRÍTICA DA RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2/2019
Ellen Michelle Barbosa de Moura1; Afonso Wescley de Medeiros Santos2; Mara
Rúbia Rodrigues da Cruz3; Karla Vanessa Gomes dos Santos4; Joeanne Neves
Fraz 5
Acesse a apresentação deste trabalho.
.

RESUMO
O objetivo desta análise crítica é dialogar acerca da Base Nacional Comum de
Formação de Professores (BNCFP) que foi efetivada pela Resolução CNE/CP
nº 2 (BRASIL, 2019) e os documentos que a precederam, pois estão em
consonância com a política de Estado mínimo e avaliador que entende a
educação como meio de manter as relações sociais vigentes. Segundo Freitas
(2018), o conjunto de ações, acirradas após o golpe jurídico-parlamentar de
2016, constitui-se de ataques que objetivam abrir caminhos para a privatização
da educação (terceirização e/ou vouchers) por meio da instalação de padrões
na intenção de alinhamento entre Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
sistemas de avaliação em larga escala e responsabilização meritocrática. A
análise demonstra que a BNCFP (BRASIL, 2019) traz como pressupostos
básicos a questão da teoria esvaziada, supervalorização da prática, avaliação
como controle, desenvolvimento de habilidades e competências no sentido do
saber-fazer, com atrelamento direto à BNCC (BRASIL, 2018) e relação explícita
entre estes documentos. Outro fator de destaque é o aparecimento da palavra
evidência, que pode ter a intenção de criar parâmetros de controle no que
tange à formação e atrelar as ações do governo e dos docentes com as
evidências científicas. Fatos que garantem a linearidade em prol da
desprofissionalização docente e retirada de autonomia, que torna o professor
um executor de caráter neotecnicista (FREITAS, 2018) com saberes restritos e
aplicáveis na prática. Destarte, a Resolução CNE/CP nº 2/2019 (BRASIL,
2019) é mais um documento engendrado para enfraquecer lutas permanentes
e impor fazeres e pensamentos em prol da reforma empresarial da educação.
Desconsiderando, assim, as opiniões dos sujeitos envolvidos nas ações
(professores, entidades, sindicatos, universidades públicas). Diante dos
ataques permanentes, faz-se urgente a continuidade e organização de
mecanismos de resistência diversos, inclusive os virtuais, por causa, também,
da pandemia.
Palavras-chave: Resolução CNE/CP nº 2. BNCFP. Reforma empresarial.
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CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO DOCENTE E A LINGUAGEM DO
CINEMA NO ENSINO DE CIÊNCIAS: ANÁLISE DA 39ª EDIÇÃO DA ANPED
Eloisa da Silva Pauletti1; Eliane Gonçalves dos Santos2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Os professores são sujeitos que detém um saber docente que é plural e
complexo, o qual se constitui a partir dos conhecimentos da formação inicial, da
prática pedagógica e das relações estabelecidas com seus pares e com a
sociedade. Partindo desse entendimento nesta pesquisa temos como objetivo
identificar as discussões relacionadas com a formação de professores e
processo de compreensão de linguagem do cinema na construção do saber
docente. O estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa e utiliza para
análise dos dados a Análise de Conteúdo. A pesquisa ocorreu nos anais da 39ª
edição da reunião de encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação (ANPEd), no grupo de trabalho GT8- formação de
professores. Dez (10) textos foram selecionados para análise e discussão de
um total de 25 apresentados no eixo desta edição. Nos textos analisados ficou
evidente as novas demandas educativas, como o uso do cinema por parte do
professor recém formado, faz com que o mesmo comece a rever seu papel
juntamente com aos alunos; foi possível identificar o cinema como uma
linguagem para o ensino de ciências e apontam preocupações com relação a
dificuldade das compreensões da linguagem comum e cientifica por parte dos
alunos. sugestões de melhorias em relação ao uso do cinema nas aulas de
Ciências. Sendo assim, foi possível evidenciar a extrema importância de rever
os processos de formação e contribuição do cinema para o ensino, no qual é
necessário que haja uma linguagem facilitadora, relacionando a linguagem com
as práticas sociais e culturais no processo de ensino.
Palavras-chave: Formação de Professores, Saberes Docente, desenvolvimento
profissional.
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REFLEXÕES A RESPEITO DE TRÊS ABORDAGENS DE ENSINO DE
LÍNGUA INGLESA
Emerson Aparecido dos Santos Bezerra1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Em 2020, o mundo foi transformado pela pandemia de COVID-19 e a educação
precisou ser rapidamente reconfigurada. Nesse contexto, o professor de língua
estrangeira precisou repensar sua prática para garantir o protagonismo do
aluno no processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 2018, p. 248). O objetivo
desta pesquisa é apresentar as principais vantagens e desvantagens de três
abordagens para o ensino de língua: guided discovery – o professor guia os
alunos na busca pelas respostas -; test-teach-test – uma tarefa é proposta para
evidenciar o conhecimento prévio dos alunos sobre o assunto –; e situational
presentation – apresentação de determinado conteúdo a partir de um contexto
previamente criado pelo docente –, a partir dos estudos de Jim Scrivener,
conferindo ao professor o papel de mediador (BRASIL, 2018, p. 44), permitindo
que o aluno participe ativamente de seu aprendizado.
Por intermédio da
leitura do livro Learning Teaching (2011), levantar-se-ão os pontos positivos e
negativos de cada técnica, levando em consideração o contexto de ensino
remoto, hibrido e/ou presencial. Embora não haja pretensão em ranquear as
técnicas em escala do melhor para o pior, as abordagens serão apresentadas
tendo em vista os possíveis contextos que docentes enfrentam ao se
depararem com seu conteúdo programático e qual (is) se adequa(m) melhor a
eles.
Palavras-chave: Língua estrangeira; abordagens de ensino; protagonismo do
aluno.
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LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS E FORMAÇÃO CONTINUADA: O QUE
TEMOS E O QUE QUEREMOS
1

Jéssica Gonçalves Pimentel ; Emiliana Faria Rosa

2

Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Com o objetivo analisar as possibilidades de uma formação continuada em
Língua Brasileira de Sinais (Libras), este trabalho criou um paralelo sobre a
oferta de cursos de graduação e especialização em universidades federais e
particulares no Estado do Rio Grande do Sul e a necessidade de tais cursos
em uma formação continuada para docentes. O problema da pesquisa surgiu
com a indagação sobre as perspectivas de um crescimento profissional após a
conclusão do curso de graduação. A metodologia foi estruturada através das
pesquisas exploratória, bibliográfica e documental na modalidade quantitativa,
com o auxílio de questionário. Foram utilizados como material empírico os
dados do Censo Demográfico de 2010, informações sobre as disponibilidades
de formação coletadas por meio de sites e e-mails de oito instituições de
ensino e a legislação específica sobre formação e ensino da Libras. A análise
destes dados foi feita a partir de tabelas comparativas e gráficos, explicitando
as respostas obtidas no decorrer da pesquisa; relacionando o que se acredita
que há, o que efetivamente existe, e o que se deseja dentre o que foi
pesquisado. Como resultado obteve-se que infelizmente existe pouca oferta de
cursos focados na formação continuada na área de língua de sinais nas
universidades. Espera-se que a pesquisa realizada com as universidades sirva
para que se perceba a necessidade de criação de uma formação em prol do
conhecimento dos professores a fim de que tenhamos melhorias na educação
de surdos.
Palavras-chave: Libras. Formação Continuada. Oferta de Cursos.
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EXERCÍCIO FÍSICO COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE E
BEM ESTAR EM TEMPOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL
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RESUMO
O Programa Laboratório Pedagógico: Saúde, Esporte e Lazer (LP-SEL), foi
desenvolvido para preencher a lacuna de ociosidade das crianças e
adolescentes, buscando a promoção e melhoria na educação, saúde,
qualidade de vida e interação social. Com o advento da pandemia do COVID19, o LP-SEL passou por transformações em seu funcionamento. As aulas
presenciais deram lugar às remotas, sendo elas síncronas ou assíncronas. A
musculação é uma das modalidades ofertadas pelo programa, e em parceria
com o treinamento funcional, desenvolveu estratégias para a continuidade das
atividades de maneira online. Tendo em vista os benefícios da prática regular
de exercícios físicos na prevenção e tratamento de enfermidades físicas e
mentais, a modalidade pretendeu estimular a participação dos alunos a fim de
combater o sedentarismo e a ociosidade. A metodologia adotada para as aulas
remotas, se deu em circuitos funcionais previamente prescritos com exercícios
físicos, os materiais utilizados para as aulas eram os próprios objetos
domésticos. O planejamento e elaboração dos treinos se deu entre os meses
de fevereiro e março de 2021, de modo que os bolsistas e voluntários
orientados pela coordenadora do programa desenvolveram vídeos dos treinos
com duração de 5 a 10 minutos cada. As aulas eram entregues duas vezes na
semana, através de um grupo na plataforma WhatsApp, e também colocados
no canal no YouTube do programa. Durante todos os meses de
desenvolvimento das aulas foi possível analisar, através do contato frequente e
feedbacks gerados pelos alunos, a importância do uso das tecnologias em
favor da disseminação de informações e promoção de qualidade de vida para
todos os seus adeptos. Mesmo com distanciamento social causado pela
pandemia do COVID-19, foi possível adaptar e continuar realizando as
atividades no dia-a-dia, promovendo através dos vídeos, o exercício físico e
esporte consciente, qualidade de vida, educação e bem-estar.
Palavras-chave: Musculação. Exercício Físico. Qualidade de Vida.
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A SUPERPROTEÇÃO E SEUS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO DAS
CRIANÇAS DO SÉCULO XXI
Emily Bomfim Souza1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Ao longo da história do Brasil diferentes movimentos em prol da infância foram
consolidando a visão da criança como sujeito de direitos e em
desenvolvimento. A infância protegida e amparada por órgãos e leis reflete um
cenário nacional de baixa mortalidade infantil e da diminuição do número de
crianças por mulher. Ao mesmo tempo, vivemos em um mundo cada vez mais
conectado e tecnológico, o que por um lado, facilita o acesso a informações
antes restritas, por outro, pode ter consequências desfavoráveis, em que a
hiper conexão e as repercussões midiáticas frente ao aumento da violência
urbana, tragédias e acidentes, pode provocar nos pais um medo de perder
seus ―bens‖ preciosos que são as crianças, trazendo à tona o que chamamos
de a era da superproteção. Neste contexto, as crianças são cada vez mais
controladas, faltando-lhes liberdade para vivenciar as próprias experiências da
infância, protegidas da vida ao invés de preparadas para enfrentá-la de forma
saudável. Com isso, nos indagamos: como a superproteção dos pais prejudica
o desenvolvimento pleno da criança? Partindo desta questão como vertente,
esse estudo investiga a problemática por meio da revisão bibliográfica apoiada
na história da infância e nas mudanças das experiências infantis decorridas das
transformações sociais. Além disso, esse estudo respaldou-se na análise das
entrevistas semiestruturadas realizadas com dez professores que atuam na
primeira etapa da Educação Básica, com o intuito de refletir, frente ao olhar
desses profissionais, o impacto de pais superprotetores no desenvolvimento
pleno das crianças. A importância deste trabalho se dá à medida que ao
levantar dados teóricos sobre a trajetória histórica da descoberta da infância no
Brasil, os impactos da pós-modernidade nesta construção, e analisar relatos de
profissionais que atuam diretamente com essa realidade, contribuímos para a
construção do perfil das crianças do século XXI.
Palavras-chave: Superproteção. Infância. Criança.

1

Pedagogia, Universidade Presbiteriana Mackenzie, emilybonfimsouza@gmail.com

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
236

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

EDUCAÇÃO EM PAUTA: A DOCÊNCIA NEGADA DAS AUXILIARES
ATUANTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBASP
Emily Bomfim Souza1; Débora da Silva Cardoso Silva2;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A docência dedicada à primeira infância demanda a apropriação contínua de
conhecimentos científicos específicos que garantam o desenvolvimento pleno
dos alunos. Neste contexto, é evidente a necessidade de os professores de
Educação Infantil serem profissionais qualificados e valorizados.
Antagonicamente a esse fato, temos a realidade do município de CarapicuíbaSP, em que existem as chamadas Pajens e Auxiliares, que no chão da sala de
aula atuam diretamente com as crianças, e em muitos casos são as
responsáveis por assumirem sala sem a presença do professor titular, porém
não são reconhecidas como professoras, não possuem plano de carreira e não
fazem parte do quadro do magistério. Portanto, esses profissionais sofrem da
desvalorização docente. Assim, uma indagação nos surge: como as Auxiliares
atuantes na Educação Infantil no município de Carapicuíba-SP, percebem o
impacto da não oficialização de seu papel como docentes na construção da
identidade do professor dedicado à primeira infância? Com isso, o objetivo
deste estudo é investigar a construção da identidade docente na Educação
Infantil através do olhar de profissionais que não têm seu papel docente
oficialmente reconhecido. Para tanto, através da revisão da literatura traçamos
o perfil do professor de Educação Infantil em suas especificidades, e
explicitamos a necessidade desse profissional apropriar-se de conhecimentos
específicos para garantia do pleno desenvolvimento da criança. Bem como,
através de uma entrevista semiestruturada com perguntas abertas, destinada a
seis profissionais atuantes como Auxiliares, trouxemos a voz dessas
profissionais, as quais puderam relatar a realidade na escola pública e suas
lutas pela valorização do professor de Educação Infantil.
Palavras-chave: Auxiliares. Docência. Educação Infantil.
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O RETORNO DAS AULAS NA CRECHE: A NEUROCIÊNCIA COMO ALIADA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Emily Bomfim Souza1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O trabalho nas creches que compreende a atuação com crianças de até 3 anos
e 11 meses, é essencial para o desenvolvimento do cérebro humano, e tornar
desde cedo as crianças conscientes de suas emoções e auto responsáveis na
percepção e pelo controle delas, faz com que eles percebam o quanto podem
ajudar a si mesmas, favorecendo as relações sociais. O presente relato referese à sequência didática desenvolvida para turma de Maternal II (2 a 3 anos) do
período integral de uma creche pública no município de Carapicuíba-SP. Diante
do contexto de retorno às aulas presenciais, após um longo período de aulas
remotas desencadeadas pela pandemia do (Covid-19), e da eminente
necessidade de trazer as competências socioemocionais como tema norteador,
surgiu a possibilidade de construir uma sequência envolvendo as cinco
emoções primárias: alegria, tristeza, medo, surpresa e raiva, que foram
concomitantemente respaldadas nas bases teóricas da neurociência,
intrinsecamente nos estímulos de habilidades específicas, como: controle
inibitório, atenção, memória de trabalho, planejamento, organização,
autocontrole e flexibilidade cognitiva. Assim, as atividades foram denominadas:
―Cantinho da liberdade‖ (controle da raiva); ―Caixa musical‖ (surpresa);
―Abayomi do abraço‖ (tristeza); ―O resgate dos brinquedos‖ (alegria) e contação
de história ―Os três porquinhos‖ (medo). Na abordagem das atividades, as
emoções não foram simplesmente explicitadas de forma sistematizada, e sim
foram vivenciadas, trazendo o aluno como co-construtor de seu saber e
protagonista no processo de autocontrole de suas emoções. Por fim, observouse que a criança ao estar em um ambiente da creche que a respeita, a faz
entender suas emoções e a ajuda a controlá-las, aumenta sua autoestima, leva
a uma maior confiança em si e nos outros, liberando hormônios do prazer e da
felicidade, pois os vínculos afetivos e o bem-estar proporcionados por este
espaço permite que na infância sejam introjetados estímulos que na
adolescência e vida adulta serão executados levando a pessoa a ter um
autocontrole maior e uma saúde física e mental melhor entendida.

Palavras-chave: Neurociência. Educação Infantil. Emoções.
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CRIANDO UMA AVENTURA DE ROLE-PLAY GAME PARA ENSINO DE
LÍNGUA INGLESA
Emily Libanio Zacarias Alves da Silva
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O uso de role-play games (RPG) em sala de aula de língua inglesa, como
sugerido por Tagata (2014), proporciona a aprendizagem situada, ou seja,
aprendizagem em contextos específicos. Inicialmente, este trabalho focou na
construção de um sistema de RPG (conjunto de regras que guiam o jogo) para
ensino de língua inglesa voltado para crianças e jovens. O segundo passo foi a
criação de uma aventura para ser jogada usando tal sistema. Aventura é um
roteiro com descrição de personagens, cenários e acontecimentos que norteia
uma sessão de RPG, ou seja, um período de jogo com começo, meio e fim.
Uma aventura pode ou não fazer parte de uma campanha (ou seja, de uma
história mais longa e complexa), de forma análoga ao capítulo de um romance.
Quando não o faz, como é o caso da aventura que foi criada para este
trabalho, chamamos de one-shot. Os acontecimentos e desafios propostos aos
jogadores-alunos nessa aventura foram baseados na lista de habilidades
esperadas do participante do exame de Cambridge Pre A1 Starters, e o léxico
usado foi selecionado na lista de vocabulário do mesmo exame. Os
personagens não-jogadores (non-player characters, ou NPC, comumente
interpretados pelo narrador, ou seja, quem conduz a história), estarão
dispostos a ajudar na compreensão dos jogadores-alunos, como previsto na
descrição das capacidades linguísticas do nível A1 no Quadro Comum Europeu
de Referência para Línguas. O próximo passo para a pesquisa é a realização
da sessão de RPG com jovens entre 11 e 12 anos e posterior avaliação de seu
aprendizado. A sessão será online, por conta da pandemia de COVID-19, e
usará recursos de vídeoconferência. A avaliação também será online, usando
formulários digitais a serem elaborados.
Palavras-chave: Role-play game. Ensino de inglês. Aprendizagem situada.
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PROPOSTA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE BOTÂNICA: UMA AVALIAÇÃO
DA PRODUÇÃO DE MODELOS DIDÁTICOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA.
Erica Elias Franco1; Vitória Gabriele Santana Pereira2; Idalina Tereza de
Almeida Leite Perin3; Viviana Borges Corte4; Jordana Neri5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
As angiospermas estão amplamente distribuídas no mundo inteiro e
constantemente fazem parte do nosso dia-a-dia. Elas são utilizadas na nossa
alimentação, nas indústrias cosmética e farmacêutica, como ornamentos,
produção de biodiesel e outros usos, sendo de extrema importância para a
economia. Apesar disso, o ensino de botânica por vezes não é aprofundado no
ensino básico, gerando uma deficiência de conhecimento nos alunos sobre as
plantas, sendo este fenômeno conhecido como ―cegueira botânica‖. De modo a
encontrar uma forma de diminuir os efeitos da cegueira botânica, neste
trabalho propõe-se o uso de modelos didáticos para facilitar o processo de
ensino e aprendizagem sobre o conteúdo de polinização. Foi proposta uma
sequência didática de estudo da flor e do processo de polinização através de
uma abordagem investigativa norteada pela seguinte situação problema: ―Qual
papel das flores nas plantas?‖. A partir da bagagem teórica introduzida aos
alunos sobre estrutura floral, foi confeccionado, por cada aluno, um modelo
próprio feito com ―biscuit‖ representando uma flor hermafrodita e suas partes,
incluindo pétalas, estames, pistilo, óvulos e ovário. Observou-se que com o uso
dos modelos, os alunos relacionaram o conceito das estruturas e suas funções
com o processo de polinização e reprodução das angiospermas de forma
exitosa e significativa. O uso de modelos didáticos pode ser utilizado como
forma de avaliação inovadora, pois além de trazer uma nova forma avaliativa
prática para dentro da sala de aula, torna possível instigar a imaginação e a
interação dos alunos. Todo esse processo possibilita uma maior fixação do
conteúdo proposto.
Palavras-chave: Flor. Ensino-aprendizagem. Recursos didáticos.
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UM RELATO DE EXPERIÊNCIA: O PROTAGONISMO NA ABORDAGEM
INVESTIGATIVA DE MISTURAS HOMOGENEAS E HETEROGENEAS
Erica Maria de Sousa1, Universidade Estadual do Ceará,
erica.maria@aluno.uece.br;
Raimária Martins Freire2, EEB DR Geraldo Gomes de Azevedo,
raimaria.freire@convenio.uece.br; Maria Milena Pires Lima3, Universidade
Estadual do Ceará, maria.pires@aluno.uece.br;
Isabel Cristina Higino Santana4, Universidade Estadual do Ceará,
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Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O Projeto Residência Pedagógica De Biologia FACEDI-UECE tem como
proposta de trabalharmos a abordagem de Ensino Por Investigação nas aulas
de Ciências oferecendo aos residentes do curso de Ciências Biológicas a
oportunidade de vivenciar experiências e novos conhecimentos ainda na
graduação, na qual teve vivências de momentos que permitam aos discentes
uma aproximação com as escolas atuantes e principalmente com a docência.
Dessa forma, este trabalho tem como objetivo narrar uma experiência
vivenciada durante o Ensino Remoto Emergencial ERE no primeiro módulo do
Projeto Residência Pedagógica. O momento de troca foi realizado com uma
turma de 6 ano de uma Escola Básica do município de Itapipoca, estado do
Ceará, durante o mês de Abril de 2021, que teve como tema Misturas
Homogêneas e Heterogêneas. Na abordagem do conteúdo houve todo um
preparo de materiais relacionados aos conceitos de misturas retratado por meio
de interpretações de imagens relacionadas com a rotina do aluno, ocorrendo a
cooperação dos jovens nos momentos das interpretações de imagens e
questionamentos como: Qual é a diferença entre uma substância pura de uma
mistura de substância O que é uma mistura quais misturas vocês preparam em
casa Quais as cores identificadas na imagem do granito, esses
questionamentos foram muito relevantes e houve o engajamento dos
discentes. Na devolutiva das atividades investigativas tivemos resultados
satisfatórios, onde aconteceu realmente o protagonismo no momento das
preparações dos materiais utilizados para as produções dos vídeos retratando
os experimentos. Conclui-se que as vivências experienciadas foram
satisfatórias para a formação e prática docente, e resultados como o
engajamento e construção do conhecimento de ambos.
Palavras-chave: Protagonismo. Atividades Investigativas. Engajamento.
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METODOLOGIAS ATIVAS EMPREGADAS NAS ADE NO CURSO DE
CIÊNCIAS-LICENCIATURA DA UNIFESP: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Acesse a apresentação deste trabalho.
.

RESUMO
Em meio a Pandemia de Covid-19, a Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP) adotou o sistema de Atividades Domiciliares Emergenciais (ADE)
para dar continuidade as suas atividades estudantis. Frente as ADE, alguns
docentes do curso de Ciências-Licenciatura aplicaram metodologias ativas para
fugir do ensino ―bancário‖ que Paulo Freire (2021) - no livro ―Pedagogia do
Oprimido‖- define como transferência de conhecimento do sujeito (professor)
para o objeto (aluno). Dessarte, o presente trabalho objetiva relatar a
experiência das autoras do texto - estudantes do curso de CiênciasLicenciatura na UNIFESP - nas ADE e as percepções provocadas no processo
de ensino-aprendizagem. No contexto pandêmico, o isolamento social afeta as
interações pessoais e, consequentemente, o engajamento entre educador e
educando, dificultando o processo de aprendizagem. Assim, em algumas
Unidades Curriculares (UC‘s), professores abordam suas temáticas com
metodologias ativas como: relatos de aprendizagem, palestras, discussões em
grupo, debates com o educador mediando e também quizzes durante e após
as aulas. Logo, as atividades empreendidas resultam em uma maior autonomia
dos educandos e permite o desenvolvimento de sua práxis - teoria aplicada de
maneira prática - que é um aspecto positivo segundo Paulo Freire. Por
conseguinte, obtém-se como resultado dessas práticas nas ADE: melhor
aproveitamento dos conteúdos sugeridos de maneira investigativa, o
descobrimento de novas metodologias possibilitou visualizar novas formas de
aprender como por meio de jogos/aplicativos e de outras mídias e, finalmente,
na construção do conhecimento de maneira mais autônoma. Portanto, as
metodologias ativas utilizadas por alguns professores auxiliaram nas formas de
promover o ensino em tempos pandêmicos, de maneira que o aluno e
professor sejam os sujeitos e construam o conhecimento. Assim, conseguem
escapar do modelo bancário e ir de encontro com o que Paulo Freire defende.
.

Palavras-chave: Ensino remoto, Paulo Freire, Metodologias ativas.
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Relato da adaptação de uma professora durante a pandemia de covid-19:
Do ensino presencial ao ensino remoto
Erika Suzuki
Disciplina de Parasitologia, Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia
Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Os anos durante a covid-19 serão inesquecíveis. De repente, em março de
2020, todos estávamos "presos" em casa sem saber o que ocorreria com os
cursos de graduação. Sabíamos que a parte teórica poderia ser ministrada
remotamente... Mas como fazer isso? Apesar do pacote ―Google para
Educação‖ já existisse há algum tempo, a maioria dos professores (eu me
incluo) não tinha experiência com as ferramentas Google ou com qualquer
atividade online síncrona ou assíncrona. Por algum tempo, viramos alunos
novamente e ajudamos uns aos outros para vencer as dificuldades do ensino
remoto. Ministrei aulas de Parasitologia nos cursos do campus SP e optou-se
por utilizar o Google como plataforma. Os professores da Parasitologia podiam
escolher entre ministrar a aula teórica sincronicamente, ou então, disponibilizar
videoaulas curtas. Decidi experimentar a segunda opção. Além de sair da zona
de conforto, era uma metodologia nova e que achei importante vivenciá-la.
Para cada videoaula de 20 minutos, levei quatro dias para deixá-la apenas
razoável. O upload das videoaulas ocorria alguns dias antes da discussão
síncrona. Como as videoaulas eram curtas, optei por fornecer somente
informações essenciais e, durante a discussão, além de sanar as dúvidas dos
alunos, eu discutia com eles relatos de casos, mostrava vídeos e nos últimos
10 minutos, eu aplicava um quiz, utilizando o Mentimeter. O quiz foi uma
ferramenta excelente porque, além de divertir os alunos, eu conseguia verificar
como o conhecimento foi absorvido e era mais uma oportunidade para discutir
os pontos principais sobre determinado tema. Logo depois da discussão, uma
atividade com testes sobre o tema era fornecida aos alunos pelo Google sala
de aula. Deste período, acredito que poderei transferir várias abordagens do
ensino remoto para o presencial, porém um ponto que me frustrou bastante foi
a avaliação, a qual ainda precisa ser amplamente discutida pelos docentes.
Palavras-chave: Ensino remoto. Videoaula. Quiz.
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NARRATIVAS DOCENTES: A FORMAÇÃO CONTINUADA E OS DESAFIOS
DA DOCÊNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA NAS ESCOLAS DA ZONA
RURAL.
Erimar Pereira da Rocha1
Acesse a apresentação deste trabalho

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi analisar as narrativas de cinco professores dos
anos iniciais do Ensino Fundamental da Educação Básica de cinco escolas
públicas da Secretaria Municipal de Educação localizadas na Zona Rural do
município de José de Freitas – PI, em relação à formação continuada em
tempos de pandemia, aos desafios enfrentados em trabalhar com ambientes
virtuais de ensino e aprendizagem e às perspectivas para o ensino póspandemia da Covid-19. Para tanto, esta pesquisa adotou pressupostos da
pesquisa qualitativa. Foram utilizados procedimentos metodológicos da
pesquisa documental, bibliográfica e empírica. A pesquisa documental e a
investigação bibliográfica possibilitaram contextualizar a formação continuada
de professores em tempos de Covid-19. A pesquisa empírica possibilitou
identificar os desafios enfrentados pelos professores dos anos iniciais do
Ensino Fundamental no município de José de Freitas – PI, ao utilizar ambientes
virtuais de ensino e aprendizagem, bem como interpretar, por meio da essência
das mensagens dos entrevistados, as perspectivas para o ensino no período
pós-pandemia da Covid-19. Nos resultados são apresentadas três categorias
de análise de conteúdo: a formação continuada de professores em tempos de
pandemia da Covid-19; os desafios enfrentados por professores em trabalhar
com ambientes virtuais de ensino e aprendizagem; as perspectivas de
professores para o ensino pós-pandemia da Covid-19. A análise realizada
possibilitou concluir que, para o sucesso do ensino pós-pandemia, é
fundamental que os professores dos anos iniciais da Educação Básica do
município de José de Freitas - PI, adquiram novos saberes para o
desenvolvimento profissional, por meio da formação continuada, a fim de
potencializar as ações em ambientes virtuais de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Ensino; Educação; Formação continuada.
REFERÊNCIAS
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MODELOS DIDÁTICOS E JOGOS ONLINE NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM
ENSINO HÍBRIDO NAS DISCIPLINAS DE CIÊNCIAS NATURAIS
Évellin do Espirito Santo1; Rafael Boffo de Souza2; Maria Clara Arco e Flexa
Fortuna3; Elizandra Hertel Lenhardt4
.Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O ensino à distância imposto pelo atual momento evidenciou a dificuldade dos
alunos durante o processo de aprendizagem, cujo trouxe um grande desafio
aos professores, e discutiu-se a qualidade do ensino. Pensa-se cada vez mais
no mundo pós-pandemia, onde possivelmente a educação híbrida será cada
vez mais incorporada, utilizando o ensino presencial somado à interação em
ambiente digital para criar condições propícias de estudo. Atender as
necessidades de alunos com deficiência já era uma pauta importante, agora se
exige maior atenção, e o objetivo desse novo modelo proposto é também
incluí-los. Nesse contexto, propomos uma estratégia metodológica que possui
o intuito despertar o interesse do aluno nas aulas de ciências naturais de forma
inclusiva, através do uso de peças montáveis como: moléculas, fita duplahélice, orgãos humanos, entre outros itens, que serão utilizados em sala de
aula. Já no ambiente virtual, propõe-se o desenvolvimento de jogos online em
site e/ou aplicativo específicos para essa finalidade, como forma de despertar o
interesse do aluno, relacionado aos itens utilizados presencialmente. Esse
método englobado a explicação oral, a indicação de bibliografia, bem como
exercícios pertinentes à disciplina, propiciaria a prática da leitura e a resolução
das atividades. Pois ele relacionará com os modelos da aula presencial, bem
como conseguirá a avançar nas interfaces dos jogos mais facilmente. Sendo
uma maneira de educar intrinsecamente ligada à interação, partindo da
experiência do aluno em sala de aula, e incentivando-o, a relacionar fatos.
.

Palavras-chave: Kits educativos. Aplicativo. Inclusão.
REFERÊNCIAS
Aguiar, J. S. Educação inclusiva: jogos para o ensino de conceitos. Papirus
Editora, 2004.
Lopes, A. A.; Rotta, J. C. G. A formação inicial de professores de ciências
naturais na perspectiva de seu projeto pedagógico de curso. RevIn,
Itapetininga, v. 2,e021008, p. 1-18, 2021.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE NUMA ESCOLA PÚBLICA DE MINAS GERAIS EM
TEMPOS DE PANDEMIA
SILVA, Fabia Faria1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O adolescente passa por transformações biopsicossociais que interferem no
seu processo saúde doença, sendo necessário constante diálogo e auxílio dos
pais, professores e profissionais de saúde na construção de hábitos e estilos
de vida saudáveis. Este trabalho objetiva relatar a experiência da coordenação
de um projeto de extensão desenvolvido por três alunas da Graduação de
Enfermagem da Universidade Federal de Uberlândia-MG, numa escola pública,
com alunos do 2º ao 9º Ano do Ensino Fundamental.
A metodologia
proposta inicialmente seria rodas de conversa para um diagnóstico e
levantamento de temas a ser trabalhado com encontros presenciais ao longo
do segundo semestre de 2019 com alunos do 5º ano, no entanto, com a
pandemia houve alteração da metodologia e do publico alvo. Na
impossibilidade de realizar as ações na escola priorizamos na elaboração de
folders pelas graduandas e sua distribuição foi realizada por um voluntário da
escola aos pais dos alunos. As orientações para execução das atividades foi
realizada de forma remota: por watsapp e email. Este projeto foi de extrema
relevância social neste momento de pandemia alcançamos um publico de 400
pessoas que se orientaram por meio dos folders cujos temas, foram: Porque
lavamos as mãos?como lavamos? O álcool gel substitui a água e o sabão?
Porque não podemos ir à escola? Como se transmite o vírus? Que cuidados
devemos ter quando saímos e entramos em casa? A ação possibilitou as
graduandas boa comunicação, senso de equipe, capacidade de criação,
articulação teórica prática, comprometimento e responsabilidade social.
Concluimos que a adaptação às mudanças gera aprendizado. Estas atividades
contribuiram com o desenvolvimento profissional do coordenador que teve de
reorganizar a proposta e também com a formação das
graduandas
consolidando educação como prática social auxiliando o público na prevenção
da COVID 19.
Palavras-chave: Educação em Saúde. Adolescente. Pandemia
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CONSTRUÇÃO DA AUTORIA NA INFÂNCIA: UMA PROPOSTA DE ENSINO
DE PRODUÇÃO DE TEXTOS A PARTIR DO CONTATO COM O LIVRO
Fábia Marucci

1

RESUMO
A leitura como forma de estar no mundo e acesso à cultura tem sido um direito
restrito na sociedade brasileira ao longo de anos. Nossa pesquisa de
Doutorado (2009) recuperou nove iniciativas, entre Programas e Projetos
voltados para o fomento da leitura e para a erradicação do analfabetismo (não
que sejam a mesma coisa) implementados no país, mas continuamos com 12
milhões de analfabetos, com um contingente crescente de analfabetos
funcionais e uma formação educacional para a leitura de baixa qualidade, como
mostra o mau desempenho de nossos jovens em exames internacionais
(PISA), que avaliam o nível de letramento em leitura. A escola como instituição,
em vez de mirar o problema, continua conteudista e privilegia o que é ―estável‖
como os manuais gramaticais, que não necessariamente formam o escritor
proficiente e muito menos o autor. O exame mais importante para entrada na
universidade, esse nacional, o ENEM, tem como uma das competências de
avaliação a ―autoria‖ como critério _ do qual o ensino escolar sequer se
aproxima _ a ser cobrado do estudante. A partir desta constatação é que nasce
a nossa hipótese de que é possível construir a autoria desde a infância. E mais:
Pode ser pensada a partir da apresentação ao aluno de autores e histórias que
tragam bagagem, reflexões, informações, vivências e arte, partilhando
conhecimentos com o leitor e tornando-o outro a cada contato. Neste trabalho,
apresentaremos um modelo de ensino de oficinas de leitura para crianças em
que o livro ocupa o centro do debate, sendo gatilho para a autoria.
Palavras-chave: Autoria. Livro. Produção Textual.
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Permacultura: experiências pedagógicas
Fabiane Maria Said
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O projeto foi realizado com crianças entre 6 e 7 anos de idade, matriculadas no
primeiro ano do Ensino Fundamental da EMEF Frei Antônio Sant'Ana Galvão,
localizada na Zona Norte da cidade de São Paulo. Este projeto nasceu da
importância de incluir crianças do ensino fundamental dentro da realidade
global no que diz respeito à educação ambiental, proporcionando um espaço
para práticas sustentáveis, ao mesmo tempo, conscientizando, sensibilizando e
fomentando uma visão interacional entre os seres humanos e o mundo por
meio do respeito mútuo entre sociedade e natureza. Assim, o presente projeto
buscou revitalizar espaços existentes na escola através da construção de
canteiros de plantas ornamentais. Para tanto, foram utilizadas técnicas de
paisagismo e jardinagem como prática de ensino ativo e participativo para as
crianças. O contato com a terra no preparo dos canteiros, o encanto com as
sementes que brotam, a prática diária do cuidado (regar, transplantar, tirar
matinhos, etc), tiveram o intuito de criar nas crianças uma conexão de cultivar a
vida. Esses canteiros, além de proporcionar um ambiente acolhedor servindo
para embelezar o ambiente, foram também o terreno para germinar essa
sensibilidade de inter-relação entre seres humanos e natureza. O norte teórico
e político desse projeto foi baseado na teoria de Bruce Charles Mollison,
conhecido como ―Bill Mollison‖, que apresenta, em coautoria com David
Holmgren, os conceitos que compõem a prática do que denominaram
permacultura. Os principais eixos da permacultura são: ecologia, ética e
designer (FOSSALUZA, 2019). Entretanto, este projeto não se apoiou
amplamente em todas as técnicas desenvolvidas pelos teóricos ideários da
permacultura, pois essas podem ser bem complexas e atingirem vastos
territórios.
Para realizar esse trabalho com as crianças, focou-se
particularmente no princípio do ser humano poder cultivar e se relacionar com a
terra, mesmo em espaços pequenos e urbanos. Portanto, entendemos aqui a
permacultura como cultura permanente, fazendo parte do Movimento Verde
dos anos 60 e 70 que chegou ao Brasil principalmente com à Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1992, Rio de
Janeiro, Brasil (Rio-92). Durante esse trabalho, buscou-se desenvolver ações
coletivas com as crianças, promovendo o cultivo e preservação de plantas,
assim como os cuidados com os animais de jardim da escola, permeadas pelo
ato de ato de respeitar e cultivar a vida.
Palavras-chave: Educação Ambiental. Paisagismos. Sustentabilidade
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ENSINO HÍBRIDO E RETORNO ÀS PRÁTICAS EM SAÚDE SOB A ÓTICA
DO ENSINO TÉCNICO E DA GRADUAÇÃO
Fabiano Henrique Oliveira Sabino1; Lucas Fernando Antunes Gomes2;
Elisângela Aparecida de Almeida Alves3; Silmara Elaine Malaguti Toffano4;
Diene Monique Carlos5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Introdução: O ensino híbrido baseia-se na combinação de métodos presenciais
e remotos, e se faz uma necessidade de retomadas graduais das atividades.
Objetivo: Relatar a experiência do ensino técnico e graduação em enfermagem
no ensino híbrido e os protocolos de segurança no retorno às práticas em
saúde. Metodologia: A experiência relatada ocorreu no período entre abril e
julho/2021 para o ensino técnico e em julho para a graduação. O retorno das
duas modalidades de ensino foi realizado de forma gradual, respeitando todos
os protocolos de segurança estabelecidos pelos estados de Minas Gerais e
São Paulo e os respectivos municípios em que as insituições se encontram.
Resultados: As limitações do ensino remoto ao que tange a enfermagem se
fizeram inevitáveis, porém, o uso de ferramentas digitais com interação e
metodologias ativas de ensino predispuseram aos docentes e discentes um
ensino com novas possibilidades. A medida que o retorno era reestabelecido,
novos desafios surgiram e foram supridos diariamente. Com a retomada de
encontros presenciais, as práticas, que anteriormente estavam explicitadas na
teoria foram realizadas, completando o ciclo de ensino-aprendizagem em
enfermagem. Discussão: Cotidianamente, o ensino em saúde, especialmente,
o ensino em enfermagem exige de toda a comunidade acadêmica atualizações
e medidas de inovação para manter o ensino com a qualidade e a eficiência
que a profissão exige. Conclusão: Submergir no ensino híbrido proporcionou a
vizualização de potencialidades e desafios a docentes e discentes,
vislumbrando assim, novas possibilidades de futuro.
Palavras-chave: Ensino. Educação em Enfermagem. Escolas de Enfermagem.
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TECNOLOGIAS E ENSINO REMOTO NO CONTEXTO DA PANDEMIA:
FRUSTRAÇÕES E EXCLUSÃO DIGITAL
Duílio Fabbri Júnior1; Fabiano Ormaneze2;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A necessidade de ensino remoto, durante a pandemia de Covid-19, obrigou
professores a criar novos métodos e estratégias, além de migrar integralmente
para o ambiente digital. A sala de aula convencional, os laboratórios e os
encontros semanais presenciais foram substituídos, de forma abrupta, por
salas virtuais e encontros síncronos e assíncronos, com a adaptação de
diversas ferramentas, entre elas plataformas de mensagens instantâneas,
como WhatsApp e Telegram. Este trabalho discute essa nova realidade, a
partir da experiência na UFAM, considerando exigências, aprendizados e
consequências para professores e universitários. Do ponto de vista docente, as
circunstâncias exigiram novos paradigmas didáticos, uma vez que foi
necessário pensar em alternativas, sobretudo, para disciplinas práticas. Para
além das inovações, tratou-se de uma atividade exaustiva e solitária, já que o
professor ministra suas aulas por e para telas, sem saber se há, em muitos
momentos, interlocutores, o que exige ter que lidar, mesmo com anos de
experiência pedagógica, com sentimentos como ansiedade, angústia e
frustração. Já para os estudantes, foi necessário construir maior protagonismo,
uma vez que a distância física das salas de aula, a diversidade de recursos e a
combinação de encontros síncronos e assíncronos oferecem maior autonomia,
mas exigem mais autodisciplina. As avaliações também demandam critérios e
instrumentos ainda mais contínuos, além da necessidade de retornos
personalizados, visando a efetuar, por meio das ferramentas digitais, uma troca
de conhecimentos que substitua a interação verbal e não verbal dos encontros
presenciais. Por fim, enquanto o ambiente digital possibilitou que as aulas
fossem mantidas e as habilidades conseguissem ser construídas, a nova
realidade produziu confrontos e limites causados pela exclusão digital, uma vez
que, em diversas localidades da região Norte, sobretudo distantes das capitais,
o acesso à internet ainda é caro e precário, o que cria ou reforça formas de
segregação no ambiente universitário.
Palavras-chave: Ensino Superior. Pandemia. Exclusão digital.
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AVALIAÇÃO DE UM APLICATIVO DE REALIDADE AUMENTADA CRIADO
PARA INTRODUÇÃO DO ESTUDO DAS CÉLULAS
Fabiano Reis da Silva1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Ao longo do 1º ano de pandemia no Brasil (2020), muitos alunos no ensino não
presencial ao entrarem em contato com o conteúdo de citologia tinham
dificuldades de compreender como a estrutura celular se organizava gerando
dessa forma um certo desinteresse em conhecer os elementos que formam a
célula. Dessa forma se fez necessário criar estratégias que poderiam estimular
neles a vontade de aprender de forma significativa. Kirner e Zorzal (2005),
definem a Realidade Aumentada (RA) como uma sobreposição de ambientes
reais e virtuais, em tempo real, através de um aparelho tecnológico como por
exemplo os Smartphones. Dessa forma neste trabalho é apresentado os
resultados do uso do Aplicativo (App) CELL-RA criado para aplicação de RA
para mostrar aos alunos os tipos celulares (Célula animal, vegetal e
bacteriana). Objetivo desse trabalho foi avaliar o uso pedagógico do App de
RA CELL-RA. Para a construção do App foi utilizado um computador e nele foi
instalado o programa da Unity e pacotes de arquivos da Vuforia. A avaliação do
App ocorreu a partir de dados quantitativos e qualitativos obtidos a partir de
uma atividade disponibilizada em um formulário do google para 98 alunos de
uma escola pública no Pará. A maioria dos alunos que realizaram essa
atividade conseguiram tirar conclusões esperadas para cada tipo de célula
visualizada através do App. A partir das análises dos resultados foi possível
concluir que o App, com as orientações do professor, torna-se mais um recurso
pedagógico para introduzir o conteúdo de citologia.
Palavras-chave: Tecnologia na educação. Realidade aumentada. Recursos
pedagógico.
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UMA REFLEXÃO SOBRE OS BRINQUEDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
II, NA PERSPECTIVA DA TEORIA HISTÓRICO CULTURAL.
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RESUMO
A presente pesquisa discutiu a relevância do brinquedo no espaço escolar,
proporcionando processos de ensino-aprendizagem mediante jogos e
brincadeiras, partindo das análises da Teoria Histórico Cultural. Dessa maneira,
o objetivo foi investigar os mais variados tipos de brinquedos e seus possíveis
locais para realização de atividades curriculares, em uma Escola Estadual do
Estado de São Paulo de ensino fundamental II. Desse modo, na metodologia
realizamos o levantamento e catalogação dos brinquedos disponíveis e
posteriormente foram realizadas a categorização dos elementos e suas
características, tais como: tipo, classificação etária, quantidade e tipo de
confecção dos brinquedos. Também foram levantados os espaços e momentos
em que eram realizadas as atividades. Com a coleta dos dados, nossas
análises e discussões partiram da Teoria Histórico Cultural, pois essa teoria
apresenta elementos sobre as relações humanas e humanizantes do
brinquedo, tais como: sua relação como instrumento de formação social da
criança, seu desenvolvimento psíquico e as mediações que os brinquedos e
ambiente atuam no desenvolvimento da criança. Como conclusão desta
pesquisa, apontamos que não há uma preocupação com o brinquedo na
escola, isso é evidenciado pela sua quantidade insatisfatória. Analisamos que
os brinquedos não eram compatíveis com as faixas etárias, além de não terem
sidos solicitados pelos professores, concluímos então que no momento da
compra não apresentaram importância aos brinquedos nos processos de
ensino aprendizagem, reduzindo a uma atividade meio e fim. Fica evidenciado
que tal situação se configura em uma forma conteudista de ensino, sem
mediação adequada por meio da Zona de Desenvolvimento Proximal, não
utilizando os instrumentos para a apropriação do meio em sua aprendizagem.
Outro fator é que a totalidade dos brinquedos eram industrializados sem a
confecção dos estudantes, o que em nossa concepção fica prejudicado o
desenvolvimento das funções psicológicas superiores dos estudantes.
Palavras-chave: Brincar. Brinquedo. Teoria Histórico Cultural.
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INTERAÇÕES INTERMOLECULARES: ANÁLISE DAS QUESTÕES DO
EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (2010 – 2020)
Fábio Luiz Seribeli1; Flavio Antonio Maximiano2; Maria Helena Zambelli3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A compreensão das interações intermoleculares e suas respectivas
intensidades é um objetivo de aprendizagem fundamental para o Ensino Médio
ou curso de química geral na graduação. Existem inúmeros de fenômenos e
propriedades físico-químicas demonstrando a consequência das interações
intermoleculares nas substâncias, incluindo tensão superficial, viscosidade,
pressão de vapor e solubilidade. Neste trabalho foi investigado as principais
características das questões do ENEM relacionadas ao tema Interações
Intermoleculares, que estão contidas na área de Ciências da Natureza e suas
Tecnologias. O estudo foi realizado com foco nas seguintes categorias: tipo de
questão, conteúdo conceitual, contextuação, interdisciplinaridade, fenômeno ou
propriedade explorada e possíveis equívocos. Os resultados mostraram que as
questões de caráter qualitativo prevaleceram em relação às questões
quantitativas, entre os conteúdos mais utilizados na abordagem das questões,
a solubilidade de compostos apolares, anfifílicos e sólidos em diferentes
solventes, extração sólido-líquido e a relação estrutura-propriedade. A
contextuação das questões foram mais vinculadas ao meio ambiente e
aplicações tecnológicas, muitas envolvendo Química com Biologia e Física, tais
questões conectadas aos fenômenos de solubilização de compostos orgânicos,
cromatografia, capilaridade e hidratação de sais. Alguns equívocos podem ser
discutidos como o não reconhecimento de mais de um tipo de interação
existente em um dado sistema molecular e a necessidade da noção da
universalidade das forças dispersivas. O presente trabalho pode contribuir para
a discussão de aspectos pertinentes ao ensino e aprendizagem do tema
Interações Intermoleculares e como tal tema foi tratado no ENEM ao longo das
edições desse exame de 2010 a 2020, fundamentais aos estudantes e
professores no estudo das Interações Intermoleculares no Ensino Básico.
Palavras-chave: Enem. Ensino de Química. Interações Intermoleculares.
REFERÊNCIAS
COOPER, M. M.; WILLIAMS, L. C.; UNDERWOOD, S. M. Student
Understanding of Intermolecular Forces: A Multimodal Study. Journal of
Chemical Education, v. 92, p. 1288-1298, 2015.
FERNANDES, L. S.; CAMPOS, A. F. Análise das questões sobre radioatividade
no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. Amazônia - Revista de
Educação em Ciências e Matemáticas (Online), v. 13, p. 62-74, 2016.

1

Química, IFSP - Campus Avançado Tupã, fabioseribeli@ifsp.edu.br
Química, IQ-USP, famaxim@iq.usp.br
3
Química, PIEC-USP, zambelli@usp.br
2

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
253

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

ENSINO DE GEOGRAFIA E DESIGN: UMA PROPOSTA DE INOVAÇÃO NA
EDUCAÇÃO
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RESUMO
As disciplinas de Metodologia do Ensino de Geografia I e II (MEG1 e MEG2),
ofertadas na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP),
têm sido muito significativas para a formação inicial de professores/as de
Geografia. A partir dessa experiência, alguns estudantes propuseram uma
documentação do Estudo do Meio realizado em MEG2, o que resultou em um
projeto contemplado no Programa de Unificado de Bolsas da USP desde 2018.
Com o intuito de ampliar a divulgação e o acesso aos materiais produzidos em
MEG1 e MEG2 nos últimos anos, desenvolvemos um repositório digital de
conteúdos dedicado à temática ―Ensino de Geografia‖ através do website
PlanEnGeo (Plataforma Ensino de Geografia)4. Para a construção deste,
lançamos mão da metodologia Double Diamond, amplamente utilizada no
Design, para composição da dimensão estética e funcional do site. Quanto à
disponibilização dos materiais, levou-se em consideração os princípios da
Educação Aberta concretizada na forma de Recursos Educacionais Abertos
(REA). Os materiais e recursos didáticos foram trazidos/elaborados tanto por
discentes quanto docentes e disponibilizados, em sua grande maioria, sob
licença Creative Commons5, de forma a liberá-los para reuso, sob a condição
de atribuição dos devidos créditos aos seus e às suas criadoras. Busca-se,
assim, a consolidação de um repositório tanto bibliográfico quanto de
produções criativas autorais de licenciandos/as em Geografia, bem como de
educadores/as e educandos/as da Educação Básica, em um exercício de
expansão do diálogo da Universidade com a sociedade. Conclui-se que
ferramentas do Design são capazes de potencializar o Ensino de Geografia
quando comprometidas com a democratização do acesso e a disponibilização
de REA, o que pode ser utilizado como referência e estímulo a processos de
inovação na educação em geral.
.
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O JUDÔ DA ESCOLA DURANTE A PANDEMIA: DAS AULAS SÍNCRONAS
AO ENSINO HÍBRIDO.
Fabíola Ferreira Valente1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O judô é uma arte marcial e modalidade esportiva respeitada por seus
princípios filosóficos e aspectos educacionais, estando presente em muitas
escolas. O presente trabalho ocorreu no primeiro semestre de 2021, em uma
escola privada no município de Santo André, que tem o judô na matriz
curricular do terceiro ano do Ensino Fundamental. O objetivo foi trabalhar o
judô através de conteúdos e vivências para os alunos conhecerem a
modalidade, proporcionando a mesma qualidade nas aulas no ensino remoto e
presenciais. O desenvolvimento do trabalho foi iniciado com todos os alunos
em casa através de aulas síncronas, com o uso de materiais alternativos como
vassouras, toalhas e cadeiras. Com a volta das aulas presenciais, os alunos
foram divididos em dois grupos: um presencial e outro remoto, que tinham
aulas simultâneas, interagindo pela plataforma digital e pelo espelhamento em
sala de aula. O uso de jogos e rodas de conversa foi fundamental para a
socialização dos grupos e a utlização de materiais adaptados como bastões,
arcos, faixas e cadeiras, para que os alunos pudessem executar as técnicas de
forma individual, foi importante na aprendizagem técnica. Como forma de
aperfeiçoar o conhecimento, o ensino híbrido foi utilizado através de videoaulas
gravadas e editadas pela professora, de estudos antecipados, questionários e
atividades postadas na plataforma digital. O resultado do trabalho foi
evidenciado no início do segundo semestre, com a retomada total das aulas
presenciais, onde os alunos demonstraram ter compreendido os conceitos
trabalhados no semestre anterior, mesmo de forma adaptada, mostrando que
as aulas mantiveram a mesma qualidade no ensino remoto e presencial.
.

Palavras-chave: Judô. Escola. Ensino híbrido.
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EXPERIÊNCIAS DIDÁTICAS GAMIFICADAS EM COMPONENTES
CURRICULARES DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Fabíolla Xavier R. F. Lima1; Heloina T. Faleiro2; Simone Gonçalves S.
Assunção3; Michiel Wichers4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O trabalho propõe o estudo, análise e experimentação de metodologias ativas,
pela adoção da gamificação e dos jogos educacionais, no processo ensinoaprendizagem dos componentes curriculares de Desenho Técnico - DT e
Construções e Eletrificação Rural - CER, ofertados para os cursos de
graduação, área de Ciências Agrárias, da Escola de Agronomia da
Universidade Federal de Goiás - EA/UFG. Experiências didáticas gamificadas,
propostas de um projeto de ensino com caráter exploratório e qualitativo, com
critérios e técnicas legais de análise das práticas metodológicas, vem sendo
aplicadas desde 2020 de forma a capacitar os estudantes do ensino superior
com novas ferramentas, competências e habilidades, a partir de recursos e
estratégias complementares ao conteúdo obrigatório tradicionalmente
abordado. Os objetivos secundários envolvem aprimorar o desenvolvimento
cognitivo dos estudantes, bem como incentivá-los ao ingresso em grupos de
pesquisa para sua iniciação científica, dentro dos programas institucionais de
formação acadêmica, associados ao ensino. A metodologia sugerida implica
tornar o estudante protagonista de todo o processo ensino-aprendizagem,
tornando-o corresponsável pela busca, montagem e criação das peças
instrucionais, das dinâmicas e mecânicas dos jogos, dos desafios, na troca de
ideias, de informações e do conteúdo dos jogos educativos, tanto os analógicos
quanto os digitais criados. Espera-se contribuir didaticamente aos processos de
ensino-aprendizagem; favorecer a inclusão cada vez maior de estudantes
comprometidos com produção de conhecimento, em projetos de ensino,
pesquisa e extensão; a divulgação da ciência produzida na universidade e sua
aproximação com a comunidade. Almeja-se, ainda, subsidiar os componentes
curriculares da graduação dos cursos da EA/UFG, na produção e gestão de
dados, pela continuidade de pesquisas relacionadas às metodologias ativas e
técnicas inovadoras de ensino, com a disseminação dos jogos de
aprendizagem e as técnicas de gamificação como ferramentas auxiliares no
desenvolvimento e construção de saberes inerentes ao exercício profissional.
Palavras-chave: Metodologias ativas. Gamificação. Ensino superior.
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EDUCAÇÃO ESTATISTICA (PROBABILÍSTICA) EM TEMPOS DE
PANDEMIA NA REGIÃO DO ABC PAULISTA – UMA PROPOSTA PARA O
ENSINO E APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL
Fátima Aparecida Kian1; Cassio Cristiano Giordano2; Ailton Paulo de Oliveira
Junior3
RESUMO
Neste estudo, discutimos as perspectivas para o ensino e aprendizagem de
Estatística, mais precisamente da probabilística na rede escolar no ABC
Paulista - Brasil, em São Bernardo do Campo, a partir necessidade
compulsória e também de emergência incluindo as aulas em formato remoto,
em razão de algo inesperado como foi a que ocorreu no ano de 2020 pela
pandemia de COVID-19. Preponderamos aqui as Tecnologia Digitais de
Informação e Educação (TDIC) concatenadas as metodologias ativas, em
especial, a aprendizagem baseada em projeto. Isso nos despertou curiosidade
a produzir essa investigação qualitativa, na abordagem metodológica do estudo
documental bibliográfico, analisando a Base Nacional Comum Curricular e o
Currículo Paulista. Ao final, apresentamos uma proposta de abordagem de
conceitos probabilísticos por projetos, para o enfrentamento desta crise no
ensino público na região do ABC Paulista, região metropolitana do Estado de
São Paulo como proposta de ensino e aprendizado da probabilidade no ensino
fundamental das escolas da região.
Palavras-chave: Aprendizagem
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EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA: CLAREZA DO PENSAMENTO,
METODOLOGIA E CRITICIDADE
Fátima Aparecida Kian1; Ailton Paulo de Oliveira Junior2
RESUMO
Formar cidadãos aptos para o convívio em sociedade, este é o papel da
matemática. Não basta apenas fazer contas para o dia a dia, é preciso ter uma
leitura crítica e desenvolver o cidadão para a autonomia. Com o uso da
educação matemática crítica é possível mostrar a sua utilidade no dia a dia. O
objetivo desta pesquisa é apresentar o aprendizado da matemática de uma
forma leve e não maçante. Ao usá-la como linguagem para o aprendizado e o
estímulo a reflexão, esta revela as necessidades diárias e acessórias para
tarefas comuns e de extrema importância. A Educação matemática poderá ter
uma função de estímulo ao pensamento crítico da criança? A partir de uma
pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, ao fazer uma coleta de dados
baseados em artigos sobre a educação matemática, o presente estudo faz uma
importante menção ao uso da matemática crítica como metodologia de
aprendizado e simbiose de linguagens, tanto no aspecto reflexivo e da
necessidade, especialmente ao abordar o exemplo da integração do ser a
sociedade. Com base na aplicação da educação matemática em uma turma de
ensino médio, o presente trabalho mostra o efeito do aprendizado dos alunos
em apresentarem o desenvolvimento de um sujeito ativo, corajoso e pronto
para os problemas do dia a dia. As considerações apresentadas neste estudo
não fixam apenas na continência pelo prazo certo e a entrega do conteúdo
para os alunos, mas é a finalidade de estimular a capacidade de pensamento,
aprendizado e consideração através da matemática, como operacionalidade e
linguagem.
Palavras-chave: Educação matemática. Matemática Crítica. Linguagem.
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EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS: RESPEITO AOS
SABERES E O DESPRENDIMENTO AS IMPOSIÇÕES CURRICULARES
Fátima Aparecida Kian1; Ailton Paulo de Oliveira Junior2
RESUMO
O aprendizado leve e prazeroso, dá lugar ao maçante, a obediência a
imposições curriculares e o desrespeito ao tempo da criança nas primeiras
operações numéricas. O objetivo deste estudo é apresentar como a ânsia
pelos aumentos de pontuações e ranqueamentos fazem mal ao aprendizado
dos alunos e não respeitam o tempo de aprendizado. A metodologia adotada
será o levantamento pelo banco de dados, através dos artigos científicos,
especialmente do projeto EMAI, desenvolvido pela Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo e os dados da pesquisa do SARESP, ao levantar os
níveis de proficiência matemática desses estudantes. A pergunta de pesquisa
é: O docente deve apenas seguir imposições curriculares ou ser um
transmissor de conhecimentos e saberes? A Conclusão desta pesquisa é
preciso levar em conta o conhecimento do trabalho dos professores e as
escolas precisam ser lugares de formação, inovação e experiência.
Palavras-chave: SARESP. Matemática. Análise curricular.
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ENSINO DE PROBABILIDADE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO PARA DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA
PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA
Fátima Aparecida Kianl1; Ailton Paulo de Oliveira Junior2;
RESUMO
Este estudo tem como objetivo demonstrar a análise de um encontro com
professores dos anos finais do Ensino Fundamental em que os mesmos foram
convidados a participar do processo de desenvolvimento de um Ambiente
Virtual de Aprendizagem – AVA para o ensino de Probabilidade. O estudo de
porte qualitativo e interpretativo, é parte de uma estudo de andamento, sendo
que, neste estudo são apontadas algumas das percepções iniciais de como
acontecem estas práticas na rotina de alguns professores da rede municipal.
Dessa forma, as considerações sobre trabalho realizado com os professores
foram elencadas em categorias que evidenciam: I) atitudes docentes em
relação às Tecnologia de Informação e Comunicação na educação II) atitudes
em relação à análise e a cooperação na construção do AVA; III) concepções e
atitudes em relação à Probabilidade; IV) percepções sobre as ferramentas
tecnológica do Ambiente Virtual de Aprendizagem. Esse estudos com os
professores revelou alguns obstáculos, tanto para compreender a proposta
como também entender Probabilidade, sugerimos que haja mais processos de
formação continuada que prestem atenção e tenham cautelas quando aos
aspectos de autonomia do docente e dos saberes básicos pedagógicos na
atualidade, precisam ser priorizados e com urgência.
Palavras-chave: Ensino Fundamental. AVA. Probabilidade.
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DIFICULDADES DE DISCENTES DE UM CURSO DE ENGENHAIRA
QUANTO A PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES REMOTAS DURANTE A
PANDEMIA COVID-19
Felipe Korbus Sutili 1; Valéria C. Rodrigues Sarnighausen 2; Alexandre Dal Pai 3;
Rogério Ferreira Sgoti 4; Sergio Augusto Rodrigues 5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
No final de 2019 o mundo foi impactado pela pandemia do coronavírus SarsCoV-2, provocando adaptações emergências em diversas áreas. Para atender
as medidas inesperadas de adaptação à nova realidade, as instituições
brasileiras de todo sistema público de ensino tiveram que reestruturar-se a
partir do decreto de quarentena e suspensão das aulas presenciais, e assim,
professores deram continuidade às suas práticas de ensino, por meio do uso
de plataformas on-line de aprendizagem. Assim, analisou-se as percepções e
dificuldades dos discentes de um curso de Engenharia da Universidade
Estadual Paulista (UNESP) quanto a participação nas atividades remotas
propostas durante os primeiros meses da pandemia. Um estudo observacional
foi realizado, utilizando um questionário eletrônico aprovado pelo comitê de
ética em pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu, com o número
CAAE 36444620.7.0000.5411. Foram entrevistados 111 discentes, com
questões envolvendo o perfil sociodemográfico, infraestrutura disponível,
dificuldades encontradas, aspectos didáticos, tempo de dedicação e interação.
Sobre a infraestrutura disponível do aluno, observou-se que apenas 6,3% não
tinham acesso a um computador e 16% acreditavam que a qualidade de sua
internet poderia prejudicar a realização das atividades. Quanto a implantação
de atividades emergências necessárias no início da pandemia, na visão
discente, constatou-se que o medo e insegurança de sua participação nas
atividades (36,9%), questões psicológicas (30,6%) e familiares (11,7%) foram
os fatores que mais se destacaram como dificultador para nova rotina de
estudos. Conclui-se que o desconhecimento do modo de operação das aulas
remotas, bem como a falta de padronização das mesmas ocasionou o temor
dos discentes quanto a nova forma de ensino/aprendizagem. No entanto, ao
final do semestre as medidas emergenciais adotadas foram bem avaliadas
vislumbrando um contexto adequado, essencial para um ensino híbrido.
Palavras-chave: Ensino emergencial. Insegurança. Questões psicológicas.
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INTERAÇÕES INTERMOLECULARES: ANÁLISE DAS QUESTÕES
DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (2010 – 2020)
Fábio Luiz Seribeli1; Flavio Antonio Maximiano2; Maria Helena Zambelli3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A compreensão das interações intermoleculares e suas respectivas
intensidades é um objetivo de aprendizagem fundamental para o Ensino Médio
ou curso de química geral na graduação. Existem inúmeros de fenômenos e
propriedades físico-químicas demonstrando a consequência das interações
intermoleculares nas substâncias, incluindo tensão superficial, viscosidade,
pressão de vapor e solubilidade. Neste trabalho foi investigado as principais
características das questões do ENEM relacionadas ao tema Interações
Intermoleculares, que estão contidas na área de Ciências da Natureza e suas
Tecnologias. O estudo foi realizado com foco nas seguintes categorias: tipo de
questão, conteúdo conceitual, contextuação, interdisciplinaridade, fenômeno ou
propriedade explorada e possíveis equívocos. Os resultados mostraram que as
questões de caráter qualitativo prevaleceram em relação às questões
quantitativas, entre os conteúdos mais utilizados na abordagem das questões,
a solubilidade de compostos apolares, anfifílicos e sólidos em diferentes
solventes, extração sólido-líquido e a relação estrutura-propriedade. A
contextuação das questões foram mais vinculadas ao meio ambiente e
aplicações tecnológicas, muitas envolvendo Química com Biologia e Física, tais
questões conectadas aos fenômenos de solubilização de compostos orgânicos,
cromatografia, capilaridade e hidratação de sais. Alguns equívocos podem ser
discutidos como o não reconhecimento de mais de um tipo de interação
existente em um dado sistema molecular e a necessidade da noção da
universalidade das forças dispersivas. O presente trabalho pode contribuir para
a discussão de aspectos pertinentes ao ensino e aprendizagem do tema
Interações Intermoleculares e como tal tema foi tratado no ENEM ao longo das
edições desse exame de 2010 a 2020, fundamentais aos estudantes e
professores no estudo das Interações Intermoleculares no Ensino Básico.
Palavras-chave: Enem. Ensino de Química. Interações Intermoleculares.
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PROFESSORES DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO: RELAÇÕES
ESCOLARES, PEDAGÓGICAS E TRABALHISTAS
Felipe Roberto Martins1; Josiane da Silva dos Santos2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Estamos no século 21 e vivemos uma pandemia, é emergencial o momento de
diálogos abertos e novas interlocuções institucionais – um problema num
Brasil, que infelizmente, tem raízes de tradição autoritária. Nossa leitura de
mundo propõe, como professores-trabalhadores de ensino médio e técnico,
contribuir com reflexões educacionais e científicas libertadoras, amorosas e
críticas (FREIRE, 1996) sobre o pedagógico, o escolar e o trabalhista das
escolas de educação básica, em especial das Escolas Técnicas Estaduais –
Etecs do Centro Estadual de Educação Tecnológica – CEETEPS. O Centro é
uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo ligada à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, presente em mais de 300 municípios. Estas
interpretações visam – as transformações na prática – em aproximação com
docentes, funcionários, estudantes e famílias, numa práxis de luta com
esperança, contra a opressão e busque a autonomia. A intenção é tecer, pela
inspiração, nas Pedagogias Freireana e Histórico-crítica sobre os contextos
escolares e gerenciais dos cotidianos das Etecs, a reconfiguração de atos
institucionais de linguagem significativa, portanto políticos, em gestões
democráticas (SAVIANI, 2008) mais coerentes, participativas e humanas tendo
como finalidade, as mudanças necessárias e positivas das realidades
escolares. Estas transmutações de impactos, quantitativos e qualitativos, numa
pedagogia engajada, que abraça a mudança e tenta revolucionar valores
(HOOKS, 2017), nas atitudes e procedimentos da instituição e das unidades de
ensino, podem formar cenários novos, mais horizontais, criativos e
contemporâneos, rumos progressistas no século 21; o que exige, não apenas
um repensar das ações das escolas, mas sim da instituição.
Palavras-chave: Educação pública. Criticidade. Horizontalidade.
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM CASOS DE ALUNOS COM
TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM
Fernanda Augusto Monteiro1; Patrícia Rosana Linardi2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este projeto de mestrado inserido em um projeto maior Fapesp – Melhoria do
Ensino Público denominado Formação Profissional de Professores e Gestão
Democrática: uma parceria universidade-escola para a melhoria do ensino
público (2018/165851), pretende discutir formação continuada de professores
que ensinam matemática, relacionando o tema com inclusão e transtornos de
aprendizagem em uma escola dos anos iniciais do município de Diadema. A
partir de reuniões com o grupo de professores da escola que participam do
projeto maior, serão identificados e discutidos os problemas apresentados por
estes para que possamos elaborar um projeto de inclusão matemática para os
alunos da escola. Por meio dos relatos dos educadores, conheceremos seus
alunos e suas dificuldades. Serão identificados os alunos que possuam
transtornos de aprendizagem e serão discutidas metodologias e atividades que
promovam a inclusão, de forma que as aulas de matemática sejam repensadas
e que os professores estejam mais preparados para as especificidades e
demandas de seus alunos. Dessa forma, espera-se contribuir com a escola e
auxiliar os professores com as sequências de atividades para que sejam
matematicamente inclusivas. Existe, no entanto, a possibilidade de sejam
feitas alterações e adaptações na pesquisa para que ela possa ser
desenvolvida em um contexto de ensino remoto e pandemia.
Palavras chave: Formação de Professores que ensinam
Transtornos de Aprendizagem; Inclusão.
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POLÍTICA NA EDUCAÇÃO: CONCEPÇÕES E FUNDAMENTAÇÕES
TEÓRICAS
Carlos Alberto Rocha Junior1, Fernanda de Fatima Valadares Abud2, Vinicius
Palacio Santos3,, Ana Carolina Silva Caxone4
RESUMO
Uma das premissas da Educação é a propagação do conhecimento na
sociedade, possibilitando sua constante evolução, sempre buscando a
libertação desta de um ponto de vista sociocultural, econômico e histórico.
Entretanto é na política que se encontram os maiores encalços para a
perspectiva de uma formação de cidadãos com o intuito da restruturação de
uma sociedade do ponto de vista libertador que só o conhecimento conseguiria
formar. O Estado relativiza a sua participação na Educação do povo, atribuindo
a participação da sociedade capital como a formadora das mecânicas da
Educação. Isso possibilita que sistemas econômicos, como o capitalismo,
participem dos processos educativos e, não raras às vezes, incidam sobre eles
as suas vertentes, por exemplo, supervalorizando o viés utilitarista do
conhecimento, levando ao pensamento do útil e rentável ao invés do
necessário e transformador. O impacto social da política é inevitável, quisto que
é este o maior papel da política. O problema é que os impactos negativos,
como a formação de jovens preparados para atuar na cadeia de produção, se
sobressaem aos positivos. Ou seja, a lógica do sistema capitalista, impregnada
nos processos educativos, é uma barreira à educação como processo social. A
política que cerca a Educação, à base do capital, sofre uma consequência que
a diminui sua função, pois produz a educação utilitarista, tecnicista, que apenas
educa para a construção do útil, da formação serviente e não do saber, da
construção do conhecimento. Isso fornece às classes mais abastadas o
domínio completo do sistema educacional, o que ocasiona em perpetuação do
sistema e do uso da política como forma de controle e não de vida em
sociedade.
Palavras-Chave: Educação; Política; Estado; Cidadão.
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TREINAMENTO FUNCIONAL E MUSCULAÇÃO: PROMOÇÃO DE
ATIVIDADES FÍSICAS ATRAVÉS DO ENSINO REMOTO DURANTE A
PANDEMIA COVID19
Fernanda dos Santos 1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O Programa Laboratório Pedagógico: Saúde, Esporte e Lazer (LP-SEL), do
Departamento de Educação Física (DEF) com sede na Universidade Estadual
da Paraíba (UEPB) – Campina Grande – PB é um programa de extensão sem
fins lucrativos, com intuito de mobilizar conhecimentos, habilidades e
disposições que são essenciais nos processos de ensino - aprendizagem, em
diferentes níveis, contextos e modalidades. Tem como objetivo ampliar a oferta
de qualidade de vida, habilidades físicas, emocionais e sociais de forma
gratuita para as comunidades em situação de maior vulnerabilidade social
através de algumas modalidades, dentre elas, a Musculação e Treinamento
Funcional. Nosso trabalho inclui práticas de atividade física voltadas para a
saúde, bem como tarefas com autonomia, flexibilidade e preparo físico.
Ministramos aulas teóricas expositivas, vivências práticas com uma
metodologia e análise lúdica dos movimentos e demonstração por meio de
dinâmicas que priorizem o envolvimento de todos os participantes. No entanto,
nesse período, devido às restrições da pandemia do coronavírus (COVID19), o
planejamento passou por um momento atípico e não foi possível realizar
encontros presenciais. Assim, com o auxílio da tecnologia e meios digitais, o
ensino remoto torna-se uma alternativa para a continuidade das atividades. As
intervenções acontecem duas vezes por semana (terça e quinta-feira), das
7h30 às 9h30, no formato de vídeos-aulas, instruções de treinamento prégravadas, com a utilização de equipamentos de baixo custo e fáceis de usar
como: garrafas pet, vassouras, toalha, cadeira, tapete, sofá, que podem facilitar
qualquer treinamento específico. O público-alvo é composto por mulheres,
jovens, idosas, com idades entre 16 e 66 anos, regularmente inscritas e aptas a
participar do programa. Consideramos que apesar de vários desafios,
conseguimos obter por parte dos participantes um feedback positivo sobre os
treinos, além disso, o ensino à distância pode ser realizado nessa perspectiva,
mas requer participação, envolvimento, apoio da coordenação do programa e
um bom planejamento, entre outros fatores.
Palavras-chave: Musculação; Saúde; Ensino Remoto.
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ESCUTA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
MEDIADA PELAS METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO REMOTO
Fernanda Filgueiras1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente trabalho pretende apresentar uma prática pedagógica realizada
com alunos da Educação de Jovens e Adultos em uma escola da rede
municipal de ensino da cidade de São Paulo no ensino remoto em 2020. Como
as aulas presenciais estavam suspensas devido à pandemia do novo
coronavírus, as aulas aconteceram na plataforma Google Classroom, pois este
já era o ambiente virtual oficial utilizado nas aulas remotas. O objetivo foi o de
promover uma rede colaborativa de ajuda mútua, considerando as facilidades e
as dificuldades dos alunos deste nível de ensino. Metodologicamente, a
intervenção foi organizada em três etapas: 1) acolhimento por meio de uma
escuta pedagógica, na qual os alunos pudessem expressar, ainda que a
distância, suas aspirações profissionais e suas expectativas em relação às
aulas remotas, além de traçar um perfil desses estudantes (idade, sexo,
hobbies, disciplinas com mais dificuldades e facilidades), por meio de uma
nuvem de palavras como estratégia visual. 2) criação conjunta de um mural
virtual utilizando a ferramenta Padlet, no qual cada aluno pudesse inserir sua
nuvem de palavras e, num segundo momento, aproximação das nuvens com
perfis similares. Desse modo, um aluno que tivesse dificuldade em alguma
disciplina pudesse visualizar no mural um colega de classe que apresentasse
mais facilidade nessa mesma disciplina e contatá-lo, do mesmo modo que este
aluno pudesse ajudar outro colega em outra disciplina que ele tivesse mais
facilidade. 3) feedback por meio de formulário eletrônico para os alunos
expressarem seus sentimentos em relação ao acolhimento promovido pela
atividade em um momento tão desafiador para todos. A intencionalidade
pedagógica desta prática perpassa a ideia de que o ambiente digital também
precisa ser ocupado pedagogicamente, utilizando as metodologias ativas. Além
disso, promover atitudes empáticas, colaborativas e um entusiasmo que
desperte o desejo pelo saber e pelo compartilhamento desse saber.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Ensino remoto. Metodologias
ativas.
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PRODUÇÃO TEXTUAL E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA POR
MEIO DA CRIAÇÃO DE BIOGRAFIA AUTORAL
Fernando Jorge Moreira1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Com o presente trabalho, pretendemos apresentar uma prática realizada para o
ensino de língua inglesa em uma escola pública da rede municipal do estado
de São Paulo, com os alunos dos oitavos anos do período vespertino, no ano
de 2020. Para o atendimento aos estudantes de forma remota, usando
tecnologias digitais, o trabalho consiste utilizar os conceitos de Flipped
Classroom, para fazer com que os alunos produzam uma biografia, baseandose em informações previamente disponibilizadas por meio da plataforma
Google Classroom. Para a realização da atividade, foi necessário um encontro
síncrono por meio do Microsoft Teams para que a atividade fosse explicada
aos estudantes. A contextualização foi feita com a utilização de algumas
biografias pré-selecionadas e compartilhadas. Foi necessária uma
apresentação para que os estudantes entendessem o que é uma biografia,
como é feita e para que serve. Após a contextualização, o professor avisa aos
alunos que na plataforma Google Classroom, onde os alunos já estavam
inscritos, há uma gama de personalidades que eles podem escolher. Todas as
personalidades têm um propósito, por exemplo, figuras como Steve Jobs, Bill
Gates e Mark Zuckerberg estavam presentes pelo fato de suas invenções
serem utilizadas pela grande maioria dos estudantes em um contexto atual.
Outras figuras com Albert Einstein e Isaac Newton também estavam lá, por
fazerem parte da educação. Os alunos precisavam escolher uma das
personalidades disponibilizadas para criarem suas versões da biografia da
personalidade escolhida. Na plataforma foram disponibilizados vídeos, textos e
imagem de cada uma das personalidades para que os estudantes tivessem
subsídios para uma escolha pertinente. Todas as informações estavam em
inglês e um link que direcionava os estudantes para o Cambridge dictionary
também foi disponibilizado. A partir dessas informações, os alunos precisavam
criar a sua versão da biografia de uma dessas personalidades e disponibilizar
na própria plataforma para avaliação.
Palavras-chave: Biografia. Ensino de inglês. Aulas remotas.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA. CERTEZAS E INCERTEZAS NUM
CONTEXTO DE RESSIGNIFICAÇÃO DA PRÁXIS PEDAGÓGICA.
Leila Cilene Silva,1; Fernanda Mota,2;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente trabalho visa expor e destacar ações formativas realizadas pela
coordenação pedagógica em duas escolas públicas com professores da
Educação Infantil na rede ensino na cidade de Diadema no período de março
de 2020 até meados de julho de 2021. Num contexto de pandemia e mudanças
nos espaços escolares foi necessário que professores, gestores e comunidade,
buscassem meios para a construção de práticas educativas que garantissem
os direitos das crianças na educação infantil, ao mesmo tempo que
considerassem o contexto social vivido, neste panorama social, as ações
formativas foram essenciais como garantia de direitos e continuidade do
trabalho educativo de forma efetiva e significativa. Os momentos formativos
foram pensados e elaborados a partir da escuta e observação dos professores
e de seus registros, devolutivas orais e escritas foram realizadas como
processos de diálogos, evidenciando, êxitos, conquistas, angústias,
fragilidades, lutos e tristezas, não só da equipe docente, mas de toda
comunidade escolar que precisavam ser acolhidos neste processo.Nos nossos
momentos formativos tentamos quebrar essa lógica da realização da formação
desconectada dos sujeitos envolvidos, era preciso também considerar os
saberes das crianças no fazer docente e a parceria com as famílias, como
formadores priorizamos o reconhecimento, resgate e reflexão sobre os saberes
e história de todos e principalmente dos professores como elo de todo este
processo formativo e desta forma propiciar ao professor sua formação e
autoformação ressignificando sua prática educativa, mesmo em meio a tantas
certezas e incertezas.
Palavras-chave: Formação. Professor. Educação Infantil.
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ENSINO REMOTO E HÍBRIDO: O DIREITO À APRENDIZAGEM EM
CONTEXTO PANDÊMICO NO INTERIOR DO AMAZONAS
Adriana Passos Moreno1; Fernanda Pinto de Aragão Quintino2; Carla Baraúna
de Araújo3; Andrea Sebastiana do Rosário Cavalcante Machado4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Nosso objetivo é analisar a legislação sobre os direitos de aprendizagem dos
estudantes do 1° ano do Ensino Fundamental da rede estadual do Amazonas
e a percepção dos professores sobre a aprendizagem dos discentes durante o
ensino remoto e híbrido emergencial ocorrido no estado devido a pandemia.
Ela foi realizada com professores do município de Manacapuru em dezembro
de 2020. Como metodologia utilizamos a análise de documentos, aplicando
questionários com questões de múltipla escolha e dissertativas a 10 docentes.
Para tratamento dos dados coletados utilizamos o método hermenêuticodialético, tendo em vista a nossa abordagem qualitativa e a finalidade da
pesquisa de caráter explicativo analítico. A partir das análises das entrevistas,
relacionadas com os documentos que organizam e definem a educação no
Brasil e no Amazonas, constatamos que os alunos não tiveram aprendizagem
satisfatória no período de aulas remotas e híbridas, o que abre caminhos para
pesquisas sobre o impacto do ensino emergencial na aprendizagem dos
discentes oriundos de escolas públicas que vivem no interiordo estado.
Palavras-chave: Direito à Aprendizagem. Ensino Híbrido. Ensino Remoto.
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Pedagoga-SEDUC/AM, Mestre em Gestão
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FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES NO AMAZONAS: A
CRIAÇÃO DA REVISTA DIÁLOGOS FORMATIVOS
Fernanda Pinto de Aragão Quintino1; Márcia Gama da Silva2; Joab Grana Reis3;
Iolanda Aida de Medeiros4; Darle Silva Teixeira5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Objetivamos analisar o processo de criação da Revista Diálogos Formativos
(2020), revista da Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas
(SEDUC/AM) e as temáticas dos textos submetidos em seu primeiro edital
(2021). Organizada pelo Centro de Formação Profissional Pe. José de Anchieta
(CEPAN), o períódico é o primeiro do estado a publicar exclusivamente textos
de profissionais da educação básica do estado. Utilizamos como metodologia
para essa pesquisa a análise de documentos, a partir do método dialético,
buscando compreender a historicidade que envolveu esses processos, a
totalidade na qual está envolvida e as contradições presentes. Foram
analisados as minutas e documentos institucionais que autorizaram a criação
da revista, atas de reuniões com as comissões de trabalho e os comitês
científico e editorial da mesma. Também analisamos o edital e as normas da
revista, bem como as planilhas com os títulos dos textos submetidos, o
município de lotação dos autores e as suas respectivas funções na secretaria.
A síntese possível dessas análises nos levam a concluir que mesmo
objetivando visibilizar os trabalhos realizados pelos profissionais da educação
do estado, bem como levar experiências formativas aos 62 municípos que o
compõe, a revista ainda tem um alcance pequeno, no que se refere ao acesso
à mesma, que é virtual e impressa. Embora o número de textos enviados ao
comitê científico da revista tenha sido pequeno, no universo de servidores da
SEDU/AM, concluímos que o momento pandêmico influênciou os autores no
que se refere aos temas do trabalhos submetidos, pois a grande maioria
versava sobre tecnolofias na educação voltadas ao trabalho remoto e a
educação híbrida.
Palavras-chave: Formação de Professores. Revista Diálogos Formativos.
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FALANDO DE CHAGAS COM CIENCIARTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA
DA REESTRUTURAÇÃO DE UM JOGO DA MEMÓRIA PARA EDUCAÇÃO
EM SAÚDE
PEREIRA-SILVA, Fernanda Sant‘Ana1; OLIVEIRA, Debora Santos 2; GARZONI,
Luciana Ribeiro3; ARAUJO-JORGE, Tania Cremonini4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A Doença de Chagas (DC) é uma doença negligenciada endêmica na
América Latina que afeta aproximadamente 4 milhões de brasileiros. Sua
principal manifestação é a miocardiopatia. A dificuldade de acesso ao
diagnóstico, tratamento e informação reflete a vulnerabilidade social das
pessoas afetadas pela DC, o que impõe a necessidade de estratégias que
mitiguem estas questões. Dentro da educação em saúde, as Artes Visuais e a
ludicidade podem colaborar para a integração entre ciência, arte e alegria na
construção de uma boa estratégia de informação, educação e comunicação
(IEC), estimulando reflexões críticas e despertando empatia. Este trabalho
apresenta o relato de uma experiência de construção de um jogo da memória,
online, desenvolvido a partir de histórias de vida de pessoas vivendo com DC,
com base em jogo presencial anterior. A necessidade de uma alternativa virtual
se deu por conta da impossibilidade de se realizar atividades presenciais
durante a pandemia de COVID-19. Através deste jogo, objetivamos criar
estratégia de IEC no tema da DC dentro da Educação em saúde com
CienciArte. Para esta nova versão, foram desenvolvidas ilustrações exclusivas
resultantes de pesquisa visual e teórica, com uma visão artística que registra
aspectos da vida dessas pessoas. Construimos um jogo online, em formato
web, de fácil acesso, onde são exibidas 12 cartas, compostas por ilustração e
trechos das histórias de vida. Contudo, o jogo possui 21 cartas que são
embaralhadas a cada nova partida, possibilitando que novas cartas sejam
exibidas. Para fim de conhecimento, ao final de cada partida o jogador é
convidado a conhecer a galeria com a exibição das 21 cartas do jogo. Com
esta estratégia, temos interesse em observar como a ilustração artística e os
relatos podem contribuir para a IEC sobre a DC, de forma lúdica, afetiva e se
pode ser tornar efetiva como instrumento de informação e sensibilização.
Palavras-chave: Informação, Educação e Comunicação; Doença de Chagas;
Jogos Educativos.
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DO GIZ AO MOUSE: COMO FOI A ADAPTAÇÃO DA MUDANÇA DO
ENSINO REMOTO PARA O PRESENCIAL
Fernanda Sturion da Silva

1

Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O que sempre fora um ambiente comum e super conhecido para o professor,
de repente passou a ser um desafio. De uma hora para outra, foi necessário
migrar do presencial para o digital. Mas, como? Essa indagação fez parte de
muitas noites de insônia, que culminaram em alguns caminhos e
possibilidades, que foram desbravados pelos professores. Gravar vídeos,
editar, atender alunos pelos aplicativos de mensagens e as aulas online,
estiveram em alta. Aprender a resumir e tornar aquilo que seria discutido e
analisado em sala de aula, de uma forma bem mais sucinta e clara, com a
linguagem adequada para o aluno. Valia também, colocar algumas imagens e
efeitos, para chamar e prender a atenção desse aluno. Já a aula online gerou
muito mais aprendizagem para os alunos e para os professores do que se
esperava, pelo menos na minha experiência. Os alunos aprenderam a usar o
celular ou smartfone para estudar. Certa vez, no início do meu trabalho como
professora, ouvi dois alunos, que estavam na fila para corrigir a lição,
conversando sobre como eles aprenderam a ler. Hoje os ouça discutindo como
podem usar a escrita, para se comunicar com os amigos, através de um chat
na Internet. Aprendemos a escrever textos, organizar ―Mapa mental‖, estando
parte dos alunos na sala, parte em casa. Enfim, criamos caminhos juntos e
durante o caminho trilhado. Os desafios postos, foram superados e trouxeram
uma nova realidade, que gerou novos desafios. Avançamos muito, mas muito
ainda fica para ser discutido e repensado e vivido.
Palavras-chave: Educação. Ensino remoto. Tecnologia.
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A UTILIZAÇÃO DE MAQUETE COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O
ENSINO DE BIOLOGIA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL
Fernando Henrique Cardoso Lima1; Luana Rodrigues Cardoso2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Os recursos didáticos são todas as ferramentas que auxiliam no processo de
ensino e aprendizagem, tendo como principal função a de facilitar a
compreensão acerca do assunto abordado pelo professor. Além disso, o
conhecimento torna-se mais atrativo tomado de forma lúdica, deixando os
estudantes mais entusiasmados e interessados, tornando assim o aprendizado
mais significativo. Em se tratando de disciplinas como Ciências e Biologia, os
professores sentem dificuldade no modo de administrar suas aulas, pois em
muitos casos não despertam o interesse dos alunos, devido à utilização de
nomenclatura complexas para eles. Quando se trata de alunos com deficiência
visual, a formação de seus processos cognitivos necessita de instrumentos
didáticos que de forma simples e aprazível possam conferir a eles, o apoio e os
inequívocos direcionamentos para a apropriação dos conhecimentos científicos
necessários à construção de sua cidadania. Sendo assim, este trabalho tem
como objetivo, a confecção de uma maquete didática que auxiliará o professor
no ensino de Biologia a alunos com deficiência visual. O assunto de biologia
escolhido como base para criação da maquete foi, Habitats, sendo estes:
Floresta Amazônica (Brasil), Savana (África), Floresta de bambus (China) e
Antártica. Todos esses biomas foram escolhidos para exemplificar o assunto de
habitat, mostrando a diversidade que há no mundo. Além disso, foram
escolhidos dois animais de cada local para que os alunos pudessem no toque
entender um pouco da fisionomia de cada um. Para confecção da maquete
será utilizado os seguintes materiais: 2 folhas de isopor de 20mm; Miriti; Cola
de isopor; Palitos; Canudos; Papel crepom (verde e marrom); E. V. A.; Tinta
guache; Tesoura; Pincéis; Brinquedos (animais). Com este trabalho, espera-se
que a maquete possa auxiliar no ensino-aprendizagem destes alunos, assim
como fomentar a importância de práticas inclusivas e a relação professoraluno.
Palavras-chave: Biologia. Deficiência Visual. Maquete.
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AUTOEFICÁCIA DE FUTUROS PROFESSORES DE BIOLOGIA EM
CONTEXTO EDUCACIONAL INCLUSIVO
Fernando Henrique Cardoso Lima1; Karla Cristina Furtado Nina2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A Educação Inclusiva tem como premissa promover a diversidade entre as
crianças em período escolar, buscando o agrupamento de alunos nas salas de
aulas, independentemente de suas origens étnicas ou nacionais, formação
religiosa, status social, gênero e habilidades. Embora a legislação brasileira
tenha favorecido o acesso e a permanência dos estudantes com necessidades
educacionais especiais ao sistema regular de ensino, muitas escolas ainda
enfrentam dificuldades à efetivação da inclusão. A autoeficácia dos
professores, especificamente, refere-se à crença de que os professores têm a
capacidade de afetar o aprendizado dos alunos. Estudos demonstraram a
importância da formação inicial como um dos fatores que afetam o sucesso dos
professores nas práticas de inclusão e na percepção de autoeficácia dos
professores, pois professores com experiência prática associado à teórica têm
alta confiança em suas habilidades de ensino, mais segurança em adotar
estratégias de ensino de acordo com a deficiência do aluno e
consequentemente alta autoeficácia no ensino. Sendo assim, o objetivo deste
trabalho visa investigar a autoeficácia de futuros professores em práticas
educacionais inclusivas. Trata-se de um estudo com delineamento transversal,
de natureza descritiva e com abordagem quantitativa e qualitativa dos dados.
Participarão deste estudo 30 alunos do curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas do IFPA. Com este projeto, espera-se desenvolver e/ou fortalecer as
crenças de autoeficácia de professores, assim como fomentar o curso de
formação de professores e criar entusiasmo, compromisso e realização diante
da docência no contexto inclusivo.
Palavras-chave: Autoeficácia. Educação Inclusiva. Formação Inicial.
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PESQUISA TRANSLACIONAL E LETRAMENTO EM SAÚDE PARA
QUILOMBOLAS NO TOCANTINS
Fernando Rodrigues Peixoto Quaresma1; Juliana Bastoni da Silva2; Luiz Sinésio
Silva Neto3; Mirian Cristina dos Santos Almeida4; Ulisses Vilela Hipólito5
RESUMO
Segundo a Organização Pan-Americana (OPAS), os problemas de saúde mais
recorrentes em populações quilombolas estão associados às desigualdades
históricas que geram ainda mais segregação e dificuldades de acesso aos
serviços assistenciais. OBJETIVO: Apresentar estratégias de letramento em
saúde para crianças/adolescentes quilombolas no norte do Brasil. MÉTODO:
Trata-se de uma fase da pesquisa translacional sobre saúde de quilombolas no
Tocantins apoiados pela Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação
(PROPESQ) da Universidade Federal do Tocantins (UFT). RESULTADOS:
Esperamos estabelecer a conexão entre a pesquisa sobre fatores associados à
hipertensão arterial sistêmica e a produção de tecnologias sociais através do
letramento em saúde como cartilha, podcast, vídeos entre outros, para levar
benefícios à população quilombola. CONCLUSÕES: Tendo em vista que
estamos localizados em uma região da Amazônia Legal, com comunidades
tradicionais presentes tão fortemente e que se encontram em situações de
extrema precariedade a UFT vem contribuir com o desenvolvimento da região e
da comunidade local. Além disso, o estudo prevê impactar positivamente a
comunidade acadêmica através do envolvimento de alunos de diferentes
cursos de graduação e pós-graduação em atividades de ensino, pesquisa e
extensão voltadas à comunidade quilombola.
Palavras-chave:
pesquisa
vulnerabilidade social.

translacional,

alfabetização

em

saúde,
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BIOLOGIA NA ESCOLA
GOMES, FERNANDO TEIXEIRA1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
As escolas de educação básica trabalham com a diversidade atendendo a um
grande número de alunos e, para isso precisa se adaptar ao novo contexto,
tornando o ambiente educativo mais agradável e motivador. Nesse sentido, a
integração da educação de nível superior com a de ensino básico pode ser
uma das ferramentas para o sucesso do ensino e da aprendizagem. A
utilização de metodologias por meio de aulas práticas contribui para a
elaboração do conhecimento dos alunos, possibilitando o contato com a
realidade em um ensino mais contextualizado e problematizado. O projeto
Biologia na Escola tem como objetivo proporcionar a interação entre os alunos
da educação básica e os licenciandos do curso de Ciências Biológicas do
Centro Universitário Academia (UniAcademia), por meio da troca de
conhecimentos, tornando o processo de ensino e aprendizagem mais
significativo. No primeiro semestre do ano de 2019 o projeto envolveu a
participação de 36 licenciandos, em cada evento desenvolvido na Escola
Estadual Fernando Lobo em 07/05/19, e no Instituto Estadual de Educação de
Juiz de Fora em 11/06/19. Exemplares biológicos e materiais pedagógicos
foram apresentados em bancadas abrangendo as áreas de Microscopia,
Citologia, Embriologia, Zoologia, Evolução e Botânica. Trata-se de uma
pesquisa de natureza qualitativa conduzida pela observação participante,
análise de relatos e documentos. O projeto Biologia na Escola proporcionou
aos licenciandos o contato direto com os alunos da educação básica, por meio
da demonstração de materiais biológicos e pedagógicos do Curso de Ciências
Biológicas. Essa troca de experiências tem contribuído para o preparo do
exercício dos futuros professores e ao mesmo tempo auxilia na construção do
conhecimento dos alunos da educação básica, uma vez que a maioria das
escolas não dispõe de materiais de laboratórios que foram apresentados.
Palavras-chave: Aprendizagem. Educação. Didática
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A IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DO PÓS-GRADUANDO NAS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS DA DISCIPLINA DE BIOQUÍMICA: RELATO DE
EXPERIÊNCIA COMO DISCENTE COLABORADOR.
Filipe Stigliano Hille1; Lúcia Maria Armelin Correa2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A disciplina de bioquímica está inserida na grade curricular de diversos cursos
de graduação na área da ciências e saúde. Por se tratar de uma disciplina
básica, o aluno deverá cursar essa unidade currícular ainda nos primeiros anos
de sua formação, fornecendo uma base conceitual segura e ampla para a
compreensão das demais entidades curriculares subsequentes. Devido a
complexidade do conteúdo programático proposto e, tratando-se de uma
disciplina com uma ampla diversidade conceitual, muitos alunos encontram
dificuldades no transcorrer do curso, sendo a transmissão do conhecimento
uma tarefa desafiadora. O objetivo deste estudo é compartilhar a experiência
de um discente de mestrado do programa de Biologia Quiímica da
Universidade Federal de São Paulo no curso de Ciências Ambientais. Durante
a disciplina, sob supervisão da professora coordenadora, o pós-graduando
acompanhou as aulas teóricas ministradas em uma plataforma on-line,
objetivando supervisionar o processo de aprendizagem, bem como os métodos
pedagógicos empregados para elucidar os temas de bioquímica, além de
acompanhar a correção de atividades avaliativas e ministrar uma aula,
contribuindo para o bom desempenho dos alunos. Através desta experiência
podemos concluir que a inserção do discente em sala de aula é de extrema
importância na otimização do conteúdo programático e no enriquecimento
intelectual do futuro professor de ensino superior, uma vez que a familiarização
com o ambiente acadêmico desde o início da formação discente se faz
necessária para o bom desempenho profissional.
REFERÊNCIAS
SOLNER, T. B., FERNANDE, L. da S., & FANTINEL, L. (2021). O ensino de
Bioquímica: uma investigação com professores da rede pública e privada de
ensino. Revista Thema, 17(4), 899-911.
https://doi.org/10.15536/thema.V17.2020.899-911.1591
ALMEIDA, M. I. Formação do professor do ensino superior: desafios e políticas
institucionais. São Paulo: Cortez, 2012.
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AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NA PERCEPÇÃO DO HOMEM
ADULTO
Flávia Martins Montelo¹; Ana Beatriz de Sousa Alencar Cantuária²; Eudilanay
Ferreira de Almeida³; Mychely da Silva Becker⁴; Fernando Rodrigues Peixoto
Quaresma⁵
RESUMO

Reconhecendo que a saúde é um direito social básico e de cidadania de todos
os homens brasileiros, o Ministério da Saúde - MS implantou a Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem – PNAISH. Essa política tem
como um de seus principais objetivos facilitar e ampliar o acesso da população
masculina aos serviços de saúde, além de promover ações que contribuam
significativamente para a compreensão da realidade singular masculina nos
seus diversos contextos socioculturais e político-econômicos, possibilitando a
melhoria das condições de saúde, contribuindo para a redução da morbidade e
da mortalidade e possibilitando o aumento da expectativa de vida dessa
população. Este estudo objetivou avaliar a qualidade dos serviços prestados na
Atenção Primária à Saúde (APS) à população masculina do Centro de Saúde
da Família e Comunidade (CSC) da 406 Norte em Palmas Tocantins. Trata-se
de um estudo transversal, correspondendo a um recorte de um estudo
epidemiológico observacional em coorte longitudinal, descritivo de abordagem
quantitativa. Para coleta de dados utilizou-se o instrumento PCATool-Brasil
(versão adulto), aplicado aos homens adultos residentes nas áreas de
abrangência do CSC 406 Norte. Os resultados apontaram que apenas dois
atributos apresentaram escores acima do ponto de corte, sendo eles o Acesso
de Primeiro Contato -- Utilização 7,41 (+- 2,93) e Coordenação - Integração de
Cuidados 6,69 (+- 2,62). Os escores essencial e geral também mostraram
valores abaixo do satisfatório no estudo, 5,99 (+- 1,45) e 5,59 (+-1,48),
respectivamente. A avaliação dos atributos da APS caracterizou-se como um
atendimento de baixa qualidade à população masculina adulta.
Palavras-Chave: Avaliação dos serviços de saúde. Atenção primária. Saúde do
homem.
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A IMPORTÂNCIA DO USO DE TIC’S NO ENSINO SUPERIOR NO
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE DISCENTES
Franciely Alves da Silva1; Liandra de Souza Oliveira2; Michael Dean
Nascimento Brito3; Suenia Costa Santos4; Higo Oliveira Inocêncio5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Com a globalização cada vez mais utiliza se as Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC‘s) no processo de ensino-aprendizado (EA) de alunos. As
tecnologias contribuem para as práticas pedagógicas, permitindo à construção
do conhecimento pela junção aluno-professor. A inserção do computador e da
Internet na vida dos alunos trouxe uma avalanche de informações que as
escolas e os professores muitas vezes não estão preparados para absorver,
contudo, ao passar dos anos observa se que ambos estão cada vez mais
buscando maneiras de se aperfeiçoar para atender as necessidades da escola.
Entretanto, pouco se fala sobre o uso de TIC‘s no processo de EA no ensino
superior (ES) no Brasil. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é discutir a
importância da aplicação de TIC‘s para melhorar o processo de EA de
discentes brasileiros no ES. Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva
referente ao uso das TIC‘s no ES no contexto nacional utilizando como fonte de
dados uma ampla pesquisa bibliográfica sobre a temática. É importante ter em
mente que as TIC‘s não eliminam a utilização de técnicas convencionais de
ensino, as mesmas devem ser incorporadas no processo educacional préexistente. Os professores universitários que usam TIC‘s devem ter
conhecimento da metodologia, conteúdo, de ensino, saber lidar com as
emoções, ter compromisso com a produção do conhecimento por meio de
pesquisas e extensões e sobretudo, romper os paradigmas das formas
conservadoras de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar com as inovações
tecnológicas. Não se deve esperar que as TIC‘s resolvam todos os problemas
educacionais da instituição, uma vez que, a mesma obtém efeitos negativos e
positivos quando aplicados, se espera que as mesmas possam auxiliar no
aprendizado e no senso crítico do conhecimento dos alunos que eventualmente
se tornarão cidadãos e futuros profissionais.
Palavras-chave: Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC‘s); EnsinoAprendizagem; Discentes.
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A ATIVIDADE COLABORATIVA NO ENSINO INFANTIL: LETRAMENTOS E
LUDICIDADE COM CRIANÇAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA
Francisco Arquer Thomé1; Clovis Eduardo Gomes Vieira2; Gyovana Aryele R.
Chagas3; Aurelietti Luciano Oliveira Borges4; Paula Joseph Macheta5;
Orientador: Gabriel Henrique de Oliveira Lopes
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo tratar e abordar de uma maneira
bibliográfica, lúdica e epistêmica a presença e a inclusão de crianças do com
Transtorno do Espectro Autista (TEA) na educação infantil, dispondo
informações que possam ser implementadas em aula. Tem-se uma
investigação metodológica que contribua para que professores de classe
comum possam deliberar sobre práticas inclusivas e aperfeiçoem o diagnóstico
sobre os cenários que abrangem esse tema. Nessa perspectiva, a temática
busca garantir a integração profícua das crianças com TEA às atividades
educacionais, olhando sobre a importância dos letramentos, atividades lúdicas
e adaptações necessárias ao seu desenvolvimento. A educação da criança
com autismo requer cuidados que vão além do trato equitativo do educador,
pois inclui o manejo das diferenças, conhecimentos contextuais, colaborativos,
e técnicas metodológicas de integração. Ademais, este Projeto Integrador
coleta dados e entrevistas junto ao tema, dando aporte a um Plano de Aula que
assegure que os educadores e as crianças reforcem um cenário favorável à
educação e usufruam do aprendizado de uma forma organizada e adaptada.
PALAVRAS-CHAVE:
Infantil.

TEA. Autismo. Pedagogia. Metodologias. Educação
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QUE SE NECESITA EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA, PARA QUE LOS
PAISES DE IBEROAMÉRICA SEAN LOS MEJORES PAÍSES DEL MUNDO
EN TODOS LOS CAMPOS
° Francisco Escobar Delgado
RESUMEN.
La Educación Matemática para niños, Jóvenes y adultos debe ser agradable,
amena, que utilice, para lograr esto, un material concreto muy parecido a la
realidad matemática y un material escrito libre de errores conceptuales y
metodológicos, fruto de transposiciones didácticas de los mejores matemáticos
y educadores matemáticos de todos los tiempos, así, logramos que el tacto, la
vista y el oído de los usuarios se conecte apropiadamente con su cerebro, se
lee(con lectura crítica) y se escribe Matemática correctamente, además se
enseña a conocer, utilizar y respetar las leyes de la Matemática. Se necesita,
además de enseñar con números, también hacerlo con puntos, con vectores
geométricos, con movimientos, con funciones, articulando todo esto, de la
manera como lo han hecho los mejores tanto del presente como los del
pasado, entendiendo todo, nada de memoria sin entender. Así, quedamos más
cerca del computador, de la Física, de las otras ciencias, de las artes y los
oficios. Finalmente, se necesita conexidad y continuidad en la educación
matemática entre un grado y el siguiente, entre un nivel y el siguiente, para
poder llegar más lejos, y que la lectura inicial permita entrar al método de la
deducción, y con este, enseñar a pensar a los estudiantes, a no mentir y a ser
honestos. ° Licenciado en Educación Matemática, Universidad Pedagógica
Nacional. Bogotá. Master of Arts (Mathematics) Rice University, Houston,
Texas. Mentor ( Advisor) Peter Shalen, Universidad de Harvard. Profesor
Titular, Jubilado, Distinguido y Eminente de la Universidad del Cauca, Popayán,
Colombia.
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La educación ambiental en la actividad agropecuaria.
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RESUMEN: La educación ambiental es un proceso educativo permanente, de
formación de valores y actitudes ambientales, promueve el desarrollo
sostenible mediante actividades orientadas a la conservación y uso racional de
los recursos naturales. En este sentido y particularmente en el sistema
educativo cubano se hace necesario continuar implementando en los
programas de estudio los resultados de las investigaciones científicas
relacionadas de manera particular con la actividad agropecuaria, vista en esta
investigación como contenido de la educación ambiental. Otros elementos que
justifican esta problemática están relacionados con la aplicación consecuente
de la agenda2030 y los objetivos de desarrollo sostenible en las instituciones
educativas desde los contenidos de las asignaturas. Por tales razones este
trabajo tiene como objetivo general favorecer el trabajo de educación ambiental
mediante actividades agropecuarias, que permitan la conservación de los
recursos naturales en los ecosistemas agrícolas escolares, así como de la
formación integral de los estudiantes de la escuela pedagógica. Se utilizaron
métodos teóricos y empíricos tales como análisis documental, análisis-síntesis,
inducción-deducción, sistematización, la observación, la entrevista y la
estadística descriptiva. Se obtuvo como resultado el desarrollo del trabajo de
educación ambiental mediante la propuesta de actividades agropecuarias, que
permitieron el desarrollo integral de los estudiantes en formación.
Palabras claves: Pedagógica, formación, desarrollo sostenible
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CONCEITOS GEOGRÁFICOS TRABALHADOS COM DISCENTES DE UM
COLÉGIO PARTICULAR EM JUAZIERO-BA
Fredson Pereira da Silva1; Daniel Rodrigues da Silva2 Andrea Almeida
Cavalcante3; João César Abreu de Oliveira Filho4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O estudo da Geografia fomenta a construção dos conceitos geográficos
abordados de diferentes formas, quando ganha significado na vida dos
discentes. Discutir os conceitos geográficos implica trabalhar com vários outros
assuntos, aproximando o aluno do conhecimento científico, levando em conta,
também, o conhecimento empírico trazido pelo discente. Assim, a grande tarefa
do professor é aproximar o aluno desses conceitos. E, certamente, uma
maneira para diminuir essa distância, é procurar exemplos condizentes com a
realidade que o aluno está inserido.Com isso, o objetivo desse estudo é
destacar o conhecimento dos alunos do 6º ano Ensino Fundamental sobre os
conceitos geográficos. A metodologia usada foi qualiquantitativa, por meio de
10 perguntas com 5 alternativas, sobre os conceitos geográficos, aplicados de
forma virtual, a partir do formulário do Google sala de aula (classroom), com 33
discentes. Os resultados e discussões indicam que 87,9% dos discentes sabe
corretamente os cinco conceitos geográficos discutidos em sala de aula.
Perguntados sobre certa imagem, 84,8% indica que é uma paisagem rural na
atividade. Perguntado sobre o conceito geográfico que mensiona o espaço
vivido no cotidiano das pessoas, 69,7% dos discentes informou que é o
conceito de lugar. Foi perguntado se os discentes vivem no espaço geográfico,
um dos mesmo respondeu que: ―sim, vivo no espaço porque moro na paisagem
cultural que faz parte do espaço geográfico‖. É necessário, dessa maneira,
envolver o aluno na assimilação do conhecimento estudado, partindo, assim,
da realidade do seu dia a dia. Conclui-se que é necessario o ensino dos
conceitos geográficos para vida dos discentes para sua formação social e
pensamanto crítico, e que discentes se reconheçam, portanto, como um ser
transformador do lugar.
Palavras-chave: Espaço Geográfico. Ensino de Geografia. Sala de aula.
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JOGO CAÇA-PALAVRAS SOBRE A BACIA HIDROGRÁFICA RIO GOIANAPE COMO ALTERNATIVA DE APRENDIZAGEM
Fredson Pereira da Silva1; Gabriel Figueiredo 2; Rogério Rodrigues dos Santos
3
; Frederico Neto Parente4; Daniel Rodrigues da Silva 5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A Geografia que o discente observa necessita arranjar e perceber a realidade
que ele está fincado, os acontecimentos decorrentes da história e das tarefas,
pertinente à realidade dos mesmos, para além das aulas descritivas e
distantes.Como alternativa,os jogos têm a probabilidade educacional de instruir
qualquer coisa que incumbe ao sujeito em seus conhecimentos e em sua
inclusão na sociedade. Este sujeito jogando e brincando, alarga os sentidos do
aprender. Sendo assim, objetivo foi utilizar o jogo caça-palavras como
alternativa de aprendizagem sobre conceitos hidrográficos com discentes na
disciplina de Estatística aplicada à Geografia na Universidade de Pernambucocampus Petrolina.A metodologia foi do tipo qualitativa, com revisão bibliográfica
sobre a temática, como também a separação de doze palavras (Bom
Jardim,Botafogo,Machados,Igarassu,Hidrografia,
Timbaúba,
Vicência,
Pluviometria, Aliança, Homogeneização, Goiana e Agrupamento), para compor
o jogo na plataforma Wordall. As etapas foi: apresentação do artigo para turma,
em seguida o link do jogo foi disponibilizado para turma de dez discentes para
jogar, os mesmos tinham 5 minutos para encontrar as palavras-chaves, como
também três vidas no jogo, caso errasse já estava fora.Os resultados indicam
que dos dez discentes, dois conseguiram acertar às perguntas em menos de
um minuto de jogo, enquanto outros dois foi entre um e dois minutos de jogo,
enquanto outros três demorou cerca de três minutos para concluir o jogo e os
outros três os cinco minutos. Com isso entende-se que os jogos enriquecem a
linguagem oral e corporal, bem como desenvolturas e táticas, habilitando para
encarar com sucesso as situações do dia a dia. Conclui-se que ensino de
Geografia apresenta conteúdos contextuais atrelados às propostas
pedagógicas numa linha socioconstrutivista, interdisciplinar, possibilitando a
execução de atividades como a dos jogos para que o discente entre no
processo de construção do conhecimento, como sujeito ativo nessa relação.
Palavras-chave: Ensino de Geografia. Brincadeiras. Prática Docente.
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METODOLOGIAS ATIVAS NO COMBATE ÀS FAKE NEWS
Rayan Daniel Ramos Nicola1; Nicoly De Paula Nunes2; Graziele Araújo dos
Santos3; Eduardo Rodrigus De Souza4;Gabriela Angelica Villarroel Costa5;
Marilena Aparecida de Sousa Rosalen6
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Geralmente, nas escolas, os alunos são preparados para ser apenas
receptores de informações, sem o exercício da crítica, o que facilita a
suscetibilidadea noticias falsas ou fakenews, uma vez que não desenvolvem a
habilidade da pesquisa por conhecimento. Com esse tipo de formação escolar,
o adulto não questiona as informações que chegam até ele e ainda as
reproduzem. Bacich (2017) menciona as metodologias ativas como alternativa
para superar abordagens tradicionais reprodutivas e não críticas, com apoio do
uso criativo de tecnologias, com dinâmicas que desenvolvem a autonomia dos
alunos, resolução de problemas reais do dia-a-dia, integração de disciplinas,
estudos de caso, e jogos, entre outros. Com o uso desses meios, já foram
obtidos ótimos resultados, onde o aluno desenvolve maior autonomia e
criticidade e consequentemente mais interesse pela pesquisa e pela Ciência. A
pesquisa autônoma e a curiosidade por conhecer mais sobre Ciência propiciam
a formação de um adulto com capacidade para verificar a veracidade e analisar
a confiabilidade de informações, por exemplo: a terra é plana; vacina faz mal.
Uma das metodologias ativas que pode contribuir com este processo é o eixo
integrador ou projeto integrado, podendo ser interdisciplinar, relacionadoa uma
área de conhecimento como, por exemplo, ciências naturais. Tem como
principal objetivo explorar a autonomia dos alunos desde a escolha do tema até
a elaboração de projetos finais, além de incentivar a pesquisa, a elaboração de
artigos acadêmicos, o trabalho em grupo e o individual, abordando também
utilização de espaços de aprendizagem e ferramentas não convencionais,
como instalaçoes artísticas, museus, peças teatrais, oficinas,softwares,
aplicativos, filmes, músicas, e podcast‘s entre outros.
.

Palavras-chave: Ciência. Metodologias ativas. Fakenews.
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INTÉRPRETE: COMO ESTÁ SEU TRABALHO?,TRADUÇÃO E
INTERPRETAÇÃO LIBRAS / LÍNGUA PORTUGUESA EM TEMPOS DE
PANDEMIA
.Gabriel

Pigozzo Tanus Cherp Martins1

Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A educação de surdos se dá a partir de uma perspectiva visual, ou seja,
através do uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e de recursos imagéticos
tais como: imagens, vídeos, maquetes, fotos e inúmeros outros instrumentos
visuais que possam tornar o aprendizado para os discentes surdos significativo.
Em um contexto presencial de educação, esses recursos são mais acessíveis
aos atores escolares, ou seja, professor, tradutor intérprete de Libras / Língua
Portuguesa (TILSP) e aluno surdo. Para a atuação do TILSP no contexto
presencial esses recursos são usados como estratégia de interpretação para
que este profissional possa transladar, de uma língua para outra, o conteúdo
ministrado pelo professor de maneira mais clara e objetiva. Em um contexto de
ensino remoto emergencial (ERE) esses recursos são para o referido
profissional um tanto quanto escassos, apesar da tecnologia disponível. O
presente estudo teve por objetivo verificar a situação atual de trabalho, em
ERE, dos TILSP que atual nas escolas da Rede Municipal e Estaual de
Educação de Juiz de Fora – MG. Foram entrevistados, através do Forms®, via
link disponibilizado pelo aplicativo do WatsApp, por conta do contexto
pandêmico, 20 TILSP. As perguntas visavam saber conhecer a atuação em
ERE, em suas respectivas escolas, e quais as estratégias estavam utilizando
para melhorar a qualidade de sua prática interpretativa. A partir das respostas,
dos respectivos formulários, pude concluir que os TILSP estão se adaptando à
nova modalidade de ensino, estão utilizando técnicas diversas de tradução e
interpretação, estão adaptando materiais didático-pedagógicos, além de
trabalhando em outras funções.
Palavras-chave: Libras. Tradução Interpretação. Ensino Remoto.
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O TEMPO E A INTENCIONALIDADE DESTINADOS AO JOGO E A
BRINCADEIRA COMO PROPOSTA PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO
Gabriel Messias Gonçalves1
Acesse a apresentação deste trabalho
RESUMO
A presente pesquisa analisa o uso de jogos e brincadeiras pelos professores
que lecionam no ciclo de alfabetização. Quanto a sua importância no
desenvolvimento, aprendizagem e processo de alfabetização, recorremos a
Piaget, Wallon, Vygotsky e Emilia Ferreiro. Esta investigação focou verificar o
tempo e a intencionalidade que professores do ciclo de alfabetização destinam
para o jogo e a brincadeira. O enfoque desta investigação foi o qualitativo.
Neste enfoque é possível acompanhar os fenômenos no seu contexto real, e
assim também adentrar na subjetividade dos participantes. O caráter foi o
descritivo, no intuito de descrever os fatos quanto ao uso de jogos e
brincadeiras. A técnica de coleta de dados foi à entrevista em profundidade,
onde 10 docentes do ciclo de alfabetização da E.M. Dr. Roberto Shoji, em Praia
Grande – SP, responderam sobre suas percepções sobre o uso de jogos e
brincadeiras na alfabetização. A interpretação dos dados possibilitou concluir
que o tempo e a intencionalidade dos docentes no uso do jogo e da brincadeira
foi o de entreter e divertir os alunos, com a finalidade no próprio jogo e
brincadeira. Concluímos que mesmo que previsto no planejamento, os
docentes não colocam em prática, pois não concebem uma relação direta e
embasada quanto ao uso deste instrumento como proposta para alfabetizar.
Palavras chave:
Aprendizagem.

Jogos

e

Brincadeiras.

Processo
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Alfabetização.
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A ASSERTIVIDADE PEDAGÓGICA NO FEEDBACK PARA A ADEQUADA
FORMAÇÃO DO ALUNO NO ENSINO A DISTÂNCIA
.Gabriel Araújo Barreto Pimenta1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O processo avaliativo no ensino a distância possui as mesmas intenções e
perspectivas de qualquer modalidade de ensino, objetiva-se a observação dos
aprendizes, análise das estratégias de aprendizagem adotadas e emprego de
ações pedagógicas que oportunizem uma melhor aprendizagem. Nesse
sentido, o feedback torna-se uma das estratégias pedagógicas que pode
otimizar a caminhada acadêmica, conduzindo o aluno a uma adequada
formação no ensino a distância. Assim, a assertividade pedagógica na
realização do feedback ficou caracterizada neste estudo como: competência do
professor no retorno de atividade acadêmica que, por intermédio de
comentários claros, diretos e respeitosos, orienta o educando quanto ao seu
desempenho e possibilita melhorias progressivas. Desse modo, o presente
artigo objetivou verificar a assertividade pedagógica dos feedbacks nas
disciplinas TCC1 e TCC2 de cinco licenciandos do curso de letras com
Português da Universidade Estadual da Bahia (UNEB) – Unidade de educação
a distância (UNEAD), no ano de 2021. Nessa perspectiva, foram utilizados os
autores Jussara Hoffmann (2019), Marcos Borges et. al (2014) e Paulo Freire
(1995; 1996). À vista disso, foi realizada uma pesquisa quali-quanti, descritiva,
de levantamento, assim, houve inicialmente a composição teórica acerca do
tema e posteriormente ocorreu a coleta de dados, na modalidade online, a
partir da devolutiva de formulário estruturado contendo 10 quesitos. Nesse viés,
os resultados revelaram que os alunos valorizam o feedback e consideram que
a assertividade no uso dele é essencial para um bom desenvolvimento
acadêmico e uma boa relação com o professor; ressalta-se que a eficácia
desse recurso ficou condicionada a boa compreensão da tarefa. Por fim, podese constatar que a assertividade pedagógica no feedback é uma competência
essencial na adequada formação do aluno, por fornecer condições de
melhorias crescentes que suportam o aprendizado do alunado e reforçam a
relação harmônica aluno-professor.
Palavras-chave: Feedback. Avaliação. Ensino a distância.
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TEM UMA CESTA NA MINHA SEXTA: UMA PROPOSTA DE ENSINO
HÍBRIDO DE CORRESPONDÊNCIA GRAFOFONÊMICA DE SIBILANTES NO
PB
Karen Corrêa Motta1; Gabriel Sales2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este trabalho objetiva contribuir para o ensino de ortografia no ensino básico.
Focalizamos o problema de correspondência grafofonêmica entre os fonemas e
o arquifonema sibilantes e suas possibilidades de grafia, respectivamente, em
onset e coda silábicas – o qual costuma persistir além da alfabetização, em
maior ou menor grau, nos níveis de ensino fundamental e médio. Partimos do
arcabouço teórico da Teoria da Sílaba (SELKIRK, 1982) e da descrição da
sílaba do português brasileiro (PB) feita por Bisol (1999) para a elaboração de
uma proposta didática fundamentada na perspectiva interacionista (ANTUNES,
2003, 2009) que promova o desenvolvimento da consciência fonológica da
estrutura silábica e das diferentes funções exercidas pelos sons da língua a
depender da posição ocupada na sílaba. Argumentamos, fundamentados em
Oliveira (2005), Alves (2012) e Soares (2020), que o aprendizado da ortografia,
especificamente das possibilidades de representação de /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/ e /S/ na
língua escrita, é facilitado pelo desenvolvimento de tal consciência, a qual
perpassa, em seus diversos níveis, o reconhecimento de variação segmental e
sua relação com a estrutura silábica. Para testar tais hipóteses, desenvolvemos
a referida proposta didática, a ser aplicada de forma híbrida em uma turma de
7° ano. A proposta desenvolvida envolve as seguintes etapas: avaliação
diagnóstica, atividades de reflexão sobre estrutura silábica do português
brasileiro, variação segmental, possibilidades de sistematização de usos da
grafia e, por fim, a mensuração dos possíveis avanços da escrita conforme a
convenção ortográfica mediante avaliação final,
aplicada por meio da
ferramenta Kahoot, no formato de jogos virtuais.
Palavras-chave: Ensino híbrido. Correspondência grafofonêmica. Variação no
PB.
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ESTUDOS DE CASO: UMA ABORDAGEM PBL PARA O ENSINO DE
QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO
Gabriel de Souza Egídio 1; Emily Pacheco Squizzatto 2; Marcela de O. Cortez
Brahim 3; Aparecida de Fátima Andrade da Siva4; Adenilson Abranches
Monteiro5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O Programa Residencia Pedagógica faz parte da Política Nacional de
Formação de Professores promovida pela CAPES, com vistas a desenvolver o
aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a
imersão do licenciando na escola de educação básica. E, mesmo com a
situação pandêmica em que nos encontramos devido ao COVID—19, a CAPES
decidiu iniciar o Programa Residência Pedagógica. Os residentes de Química
estão desenvolvendo várias atividades no Colégio de Aplicação da UFV, o
Coluni. Assim, visando uma metodologia inovadora para o ensino remoto foi
realizado uma atividade com a proposta de Estudos de Caso no ensino de
Qu mica, fundamentada no método PBL (―Problem Based Learnig‖), para
proporcionar o ensino de Química por investigação, mesmo de forma remota.
Nesse contexto, o trabalho foi organizado com 16 Estudos de Caso e
direcionados a 31 grupos de alunos. Um cronograma de atividades e um guia
de resolução dos casos foram entregues aos alunos. Após a pesquisa da
temática, os alunos deveriam gravar um vídeo por grupo com a resolução do
caso elaborada por eles, argumentando como resolveram o problema. Além de
elaborarem uma redação dissertativa individual abordando suas percepções
sobre o trabalho desenvolvido. O trabalho com os Estudos de Caso além de
proporcionar o desenvolvimento de habilidades cognitivas de alta ordem e a
construção de conhecimentos científicos pelos estudantes a partir do ensino
por investigação, também proporcionou uma aproximação maior dos alunos
com os residentes pedagógicos, assim como entre os próprios alunos do
terceiro ano.
Palavras-chave: Residência Pedagógica. Estudos de Caso. Ensino de química.
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DESAFIOS PARA O CONTROLE E PREVENÇÃO DE SINTOMÁTICOS
LEVES E ASSINTOMÁTICOS POR COVID-19
Gabriela Cariolano Moreira1; Juliana Brito Martim 2; Erika da Silva Maciel3;
Fernando Rodrigues Peixoto Quaresma4

RESUMO
Com o surgimento da pandemia pelo Covid-19 (corona virus disease - 2019)
houve uma grande preocupação diante de uma doença que se espalhou
rapidamente em várias regiões do mundo, com diferentes impactos que afetam
praticamente todas as esferas do convívio humano. Entretanto, não há um
plano estratégico pronto e que atenda todos os países e regiões do mundo.
OBJETIVO: identificar os desafios para o controle e prevenção de sintomáticos
leves e assintomáticos por Covid-19. MÉTODO: trata-se de um inquérito
domiciliar desenvolvido no município de Palmas, capital do Tocantins, realizado
em quatro ondas, com intervalo médio de 15 (quinze dias). Somando as quatro
fases da pesquisa chegamos a uma amostra total de 1.699 pessoas
entrevistadas. RESULTADOS: sobre o comportamento da população às
recomendações de prevenção, 75% (1.274) da população com anticorpos não
relataram qualquer sintoma, sendo classificadas como assintomáticas. Das que
apresentaram sintomas os mais comuns foram tosse, cansaço e dores no
corpo. A pesquisa indicou que independente do resultado do teste ser positivo,
negativo ou que não tenha feito o teste, em relação ao grau de adesão da
população às recomendações, de todos os participantes, houve redução nas
práticas de higienização das mãos, desinfecção de objetos e práticas
recomendadas de etiqueta respiratória. Em relação as formas de locomoção o
transporte público foi o que representou o maior crescimento no decorrer das
quatro etapas, apesar de não representar o mais utilizado. CONCLUSÕES: A
crise sanitária provocada pelo coronavírus aponta para barreiras que impedem
o desenvolvimento e o êxito das ações de promoção e prevenção da doença,
com destaque para a relação entre gestão da comunicação. As questões
vinculadas ao negacionismo científico e questões ético-políticas podem gerar
consequências desastrosas em um cenário de pandemia.

Palavras-chave: Covid-19. Negacionismo. Prevenção.
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APLICAÇÃO DO JOGO “QUEBRANDO CÓDIGO” PARA O
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS DURANTE
O ENSINO REMOTO
Gabriela de Souza Sena1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este estudo pretende refletir os resultados da experiência de aplicação de um
jogo tradicional demoninado ―Quebrando Código‖, com alunos do ensino médio
integrado ao técnico de uma escola pública de São Paulo, através de
ferramentas utilizadas para o ensino à distância, com objetivo de desenvolver
as competências socioemocionais previstas no plano de curso e na Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). O jogo ―Quebrando Código‖, possui
enredo que promove o desenvolvimento das competências socioemocionais
como raciocínio lógico, comunicação e a utilização de linguagem verbal
matemática. O jogo tem como objetivo principal decobrir a sequência de
números do oponente, que é composto por quatro algarismos. Cada jogador
inicia a partida determinando uma senha secreta, composta por quatro dígitos,
utilizando algorismos de um à seis. Os números não podem ser repetidos e a
cada rodada um jogador tentará descobrir o código do outro e receberá a
devolutiva da assetiva através de dois fatores demoninados ―golpe‖ e ―na
mosca‖. O golpe significa que o jogador acertou algum algoritimo utilizado na
senha, em posição errada. E, na mosca, significa que o jogador acertou algum
algoritmo na posição correta da senha criada pelo seu adversário. O jogador
que descobrir o código de seu oponente primeiro é o vencedor. Durante as
rodadas, houve acompanhamento da professora para análise das
competências e habilidades despendidas e ao fim da proposta os alunos
responderam uma pesquisa de reação que evidenciou o apreço por este tipo
de atividade. Por fim, compreende-se o importante papel da escola em
promover atividades que comtemplem diversas situações, contornando as
dificuldades de acesso neste momento e com o foco de incentivar o uso das
competências socioemocionais, tendo em vista que, são fundamentais para o
exercício da cidadania e manutenção das relações sociais.
Palavras-chave: Competências Socioemocionais. Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). Jogo Tradicional.
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HORTA APLICADA À EDUCAÇÃO FORMAL: CONSTRUÇÃO PARA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM LOCAIS DE ALTA VULNERABILIDADE
SOCIAL
Giovana Della Crocce Santos1; Hélio Elael Bonini Viana2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
As hortas são lembradas como áreas de contato com a natureza e produção
agrícola. Levando esse local para o ambiente escolar podemos mudar a forma
de interpretar o espaço, ao passo que a desconstrução do ambiente formal e
disciplinar pode transformar o que antes era engessado e mecânico, com
sentido de obrigatoriedade, em participação ativa e entusiasmo. A pesquisa
está sendo realizada em uma instituição de ensino particular situada em uma
região do leste de São Paulo, com proposta de horta em meio formal de ensino
mediante organização de tarefas que possibilitem a participação ativa dos
discentes baseada na pedagogia histórico-crítica proposta por Saviani (1989).
Os critérios levantados para o manejo e construção da horta tem como base a
horticultura sintrópica, com o conjunto de metodologias para a produção de
vegetais orgânicos visando a propagação do uso da horta escolar para a
comunidade. O levantamento de dados é feito a partir de questionário com
itens abertos, permitindo a realização da análise de dados de ordem média de
evocação que viabiliza a abstração dos conceitos de meio ambiente dos
estudantes. O objetivo do presente projeto é investigar a ação de hortas
escolares de baixo custo a partir de metodologias mistas em meio a locais de
alta vulnerabilidade social, empregando a utilização de hortas como laboratório
vivo multidisciplinar voltado para a compreensão das temáticas ambientais e
levantamento da representação social dos alunos de anos finais do
fundamental sobre o meio ambiente.
Palavras-chave: laboratório vivo. horta escolar. educação ambiental.
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HORTA APLICADA À EDUCAÇÃO FORMAL EM LOCAIS DE ALTA
VULNERABILIDADE SOCIAL
Giovana Della Crocce Santos1, Hélio Elael Bonini Viana2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
As hortas são lembradas como áreas de contato com a natureza e produção
agrícola, levando esse local para o ambiente escolar mudamos a forma de
interpretar o espaço; a desconstrução do ambiente formal e disciplinar pode
transformar o que antes era engessado e mecânico, com sentido de
obrigatoriedade, em participação ativa e em entusiasmo. O objetivo do
presente projeto é investigar a ação de hortas escolares de baixo custo a partir
de metodologias quanti-qualitativas em meio a locais de alta vulnerabilidade
social, a utilização desta como laboratório vivo multidisciplinar voltado para a
compreensão das temáticas ambientais e o levantamento de representação
social dos alunos de anos finais do fundamental sobre o meio ambiente. A
pesquisa é realizada em uma instituição de ensino particular situada em uma
região do extremo leste de São Paulo em ensino híbrido, tendo como públicoalvo alunos do ensino básico do período da manhã e da tarde. A proposta da
horta em meio formal de ensino está também na organização das tarefas para
o andamento do projeto em conjunto com os educandos, os critérios
levantados para o manejo e construção da horta tem como base a horticultura
sintrópica, com o conjunto de metodologias para a produção de vegetais
orgânicos, respeitando a biodiversidade nativa do local e visando futuras hortas
caseiras de economias familiares. A análise dos dados é feita a partir de
questionário com itens abertos para abordagem baseada em pedagogia
história-crítica com análise de dados de ordem média de evocação (OME) de
palavras chave para verificar as abstração dos conceitos de ciências e meio
ambiente feitas por estudantes do bairro em questão e como os mesmos
avaliam seus conhecimentos em educação ambiental, apresentando uma
observação de suas vivências com a natureza, levando em conta o momento
pandêmico em que se passa à pesquisa.
Palavras-chave: Laboratório vivo, Horta escolar, Educação ambiental.
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PLANO DE AULA: FENÔMENOS NATURAIS – ODS 13
Luan da Silva Lima1; Giovanna Dantas de Lima2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Projetado para ser uma aula expositiva e dialogada focada em um dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, este plano de aula
têm como objetivo introduzir o aluno em aspectos importantes e relevantes ao
meio ambiente para entender como funcionam alguns fenômenos naturais e
poder compreender melhor do que se trata não só o ODS 13 – Ação Contra a
Mudança Global do Clima; mas entender melhor como ela se encaixa em
conjunto com os outros dezesseis ODS. Por se tratar de um objetivo relativo ao
meio ambiente, um dos objetivos da aula é apresentar os aspectos superficiais
do planeta Terra, como a composição do ar; o efeito estufa, seus mecanismos
e papel e onde a ação humana é responsável pelo aumento artificial; a camada
de ozônio e sua importância; introduzir fenônomenos naturais como vulcões e
tsunamis e por último a busca de justificar o formato das costas brasileiras
africanas com base na teoria da deriva de continentes. Através de três aulas, é
possível introduzir os alunos a estes assuntos em aulas expositivas e
dialogadas por PowerPoint ou LibreOffice para facilitar o acesso às aulas
presencialmente e a distância, ainda considerando o processo de pandemia de
COVID-19. Para exercitar o conteúdo apresentado é possível fixar o conteúdo
através de jogos interativos como o Kahoot. No entanto, neste planejamento
pode haver alguns problemas que são difíceis de serem resolvidos como o fato
de nem todos os alunos, em especial os da rede pública terem acesso à
computadores ou internet, o que deve ser levado em consideração. Em suma,
os ODS são assuntos de suma importância que deveriam ser introduzidos em
todas as escolas para incentivar os alunos a se importarem com essas e outras
causas sociais/ambientais.
Palavras-chave: Fenômenos naturais. Didática. ODS 13.
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DESAFIOS DO ENSINO REMOTO
Giovanna Tonzar dos Santos1; Laísa Marques dos Anjos2; Maria Daniela de
Nazaré Rocha Queiroz3; Maria Luiza da Costa Santos4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Devido a pandemia da COVID-19, o cotidiano da população mudou
drasticamente, a necessidade do isolamento social afetou tanto a saúde física,
como a mental. Tudo foi remodelado para cumprir as medidas sanitárias,
incluindo a educação. A mudança do ensino presencial para o remoto trouxe
muitos desafios para a vida do estudante que afeta maneira como ele se
desenvolve e aprende, podendo ser ressaltadas várias dificuldades que se
interligam. Dificilmente o estudante irá conseguir dedicar-se ao próprio
aprendizado sem acesso ao equipamento necessário ou a um local digno de
estudo. A grande maioria têm estudado em ambientes sem iluminação
necessária e altos ruídos, somando-se ao fato que ficar horas sentados causa
desconforto e dores, dificultando a capacidade de concentração. Essas
mesmas horas sentados em alta exposição a telas podem causar sobrecarga
ocular, fadiga, dor cervical, visão turva, ressecamento ocular e dificuldade em
focar novamente os olhos. Além desses problemas, tem-se também a alta
demanda de atividades exigidas pelos professores e a dificuldade de
organização entre elas e a vida pessoal, assim, ocorre o acúmulo de atividades
tornando tudo cada vez mais difícil. Entra-se em um ciclo de não conseguir
realizar as tarefas por desordem no tempo e o acúmulo das mesmas. E, então,
vem a cobrança interna e externa, é exigido organização, entrega e bons
resultados, o que afeta diretamente a saúde mental. Tais dificuldades podem
ter consequências graves como transtornos de ansiedade, depressão ou estafa
mental, afetando diretamente a vida acadêmica, podendo aumentar a evasão
das escolas e universidades, fazendo-se necessário mecanismos que busquem
amenizar os desafios apresentados.
Palavras-chave: Ensino remoto. Dificuldades. Educação.
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OS DESAFIOS DO ENSINO DA MATEMÁTICA NO ENSINO SUPERIOR
Giovanna Tonzar dos Santos1; Maria Eduarda de Oliveira2; Gabriel Rodrigues
do Nascimento3
.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Infelizmente não é difícil observar a discrepância e consequente pluralidade do
perfil dos ingressos do ensino superior com relação aos níveis de compreensão
das ferramentas matemáticas necessárias a um bom aproveitamento das
Unidades Curriculares presentes nos primeiros semestres dos mais variados
cursos, seja de instituições públicas ou privadas. São incontáveis as variáveis
que elevam as práticas docentes a um cenário indubitavelmente desafiador,
mas, como em grande parte de nossas atividades, a variável tempo assume o
protagonismo na dificuldade de amenizar os problemas advindos desta
questão. Torna-se muitas vezes inviável uma proposta de nivelamento
matemático primário dentro da ementa da disciplina pelo fator tempo,
compulsando o docente a seguir o conteúdo programático da disciplinar e,
consequentemente, a corroborar ainda mais com a lacuna matemática desta
parcela dos estudantes deficitários de práticas matemáticas assumidas como
essenciais no ensino superior. Desta maneira, a dificuldade pode persistir ao
longo do curso, afetando boa parte da sua formação inicial. Conforme as
dificuldades apresentadas, vê-se, nas atividades extracurriculares, sobretudo
nas monitorias (dentro de um cenário que forneça este tipo de auxílio), uma
ferramenta capaz de minimizar os impactos desta espécie de ―disparidade
matemática‖ que facilmente convive com os calouros do ensino superior. Para
tanto, vendo essas atividades extracurriculares como essenciais, é primordial
que se tenha incentivos para sua realização, como bolsas e auxílios que
motivem os veteranos a realizarem esse tipo de trabalho com os calouros.
Palavras-chave: Matemática. Ensino Superior. Dificuldade.
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PLANO DE ENSINO DE CIÊNCIAS ENVOLVENDO OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ENSINO POR INVESTIGAÇÃO
Giovanna Tonzar-Santos1; Vitória Cristina Ferreira Santos2; Marilena Aparecida
de Sousa Rosalen3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Primordialmente, vale ressaltar o Objetivo de Desenvolvimentos Sustentável
(ODS) dois como temática central do presente plano de aula que tem como
proposta acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas a
alimentos seguros, nutritivos e suficientes sempre. Além disso, visa também
acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir, até 2025, as
metas acordadas internacionalmente sobre erradicação de doenças como
nanismo e caquexia em crianças menores de cinco anos de idade e atender às
necessidades nutricionais dos adolescentes, grávidas, lactantes e pessoas
idosas. Somado à isso, o plano também enfoca na competência dois para o
ensino de ciências no fundamental da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) que visa capacitar o aluno a dominar os processos que englobam a
investigação científica aprendendo a discutir, trabalhar em equipe e construir
uma sociedade mais sustentável. Assim, buscou-se construir um plano
interdisciplinar de ciências e matemática para o
6º ano do ensino
fundamental.Inicialmente, busca-se instigar a análise e interpretação de dados
por meio de quadrinhos referentes à fome, gráficos da fome, pirâmide alimentar
e dados sobre a incidência de nanismo e caquexia. Posteriormente, tendo o
intuito de trabalhar com a germinação da semente de feijão, busca-se
incentivar o olhar científico sobre o desenvolvimento do vegetal fomentando a
investigação, levantamento de hipóteses e dados frente ao experimento ―Como
a semente reage à luz?''. Na sequência, o professor fornece repertório teórico
para o entendimento do experimento e, finalmente, a escrita de um textorelatório como avaliação do processo. O desenvolvimento desse plano de aula
tem como objetivo incutir nos alunos a importância da ODS e como ela se
relaciona com a realidade da sociedade, buscando, assim, o desenvolvimento
do pensamento crítico na formação de cidadãos conscientes do que se passa
no país e no mundo e do que precisa ser melhorado.
Palavras-chave: Plano de Aula. Ciências. ODS.
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VIVER E CONTAR HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO QUÍMICA: A QUÍMICA
ORGÂNICA EM NOSSO COTIDIANO.
Gisele Cantalice Salomão da Silva1; Dayse Pereira Barbosa Souza2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O sabor é uma sensação fisiológica da interação do paladar com o olfato.O
sabor pode dispertar emoções e realizar conexões. Através de aromas e
odores a química impacta percepções, sensibiliza, agrada ou desagrada. A
capacidade de perceber aromas e relacioná-los a fatos vividos, os tornam
inesquecíveis. As moléculas que são responsáveis pelos aromas são formadas
em sua maioria por funções oxigenadas. Podemos considerar que um dos
grandes problemas do ensino da química orgânica é a valorização da
memorização de funções orgânicas e que alguns estudantes não conseguem
realizar a relação das funções orgânicas com seu cotidiano. Com o objetivo de
envolver os estudantes que estavam em ensino remoto com os conteúdos
básicos da química orgânica e relacioná-los com suas emoções, foi proposta
uma atividade que relacionasse as moléculas responsáveis pelos aromas com
os alimentos que despertassem memórias gustativas e olfativas. Utilizamos
como metodologia a construção de um mural coletivo online através do
aplicativo padlet. Os estudantes construíam pequenos cartazes com a história
por trás daquele aroma que lhe trazia uma memória afetiva, a fórmula estrutural
da molécula responsável pelos aromas, a identificação das funções orgânicas
que formavam as moléculas e suas propriedades. Com isso, os estudantes
realizaram pesquisas sobre aromas e suas formações e ampliaram o repertório
em relação à química orgânica. Além disso, através das histórias
compartilhadas, os estudantes se aproximaram e mudaram suas percepções
em relação a assimilação do conhecimento.
Palavras-chave: Relatos do cotidiano. Compostos Orgânicos. Propriedades de
compostos orgânicos.
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A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO ESTUDANTEPROFESSOR NO APRENDIZADO DISCENTE
Erica Regina Silva1; Giuliana Rapp Cinezi2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
É notório, na visão dos alunos, um enorme abismo entre a sua realidade e as
matérias apresentadas na escola. Isso ocorre porque existe uma grande
dificuldade de associação das informações passadas na escola com o que se é
vivenciado diariamente. O professor não é mero transmissor de informações,
ele executa papéis extremamente importantes na vida do aluno, tanto para a
compreensão da matéria proposta quanto no auxílio da inserção do discente na
sociedade. Dessa forma, segundo Paulo Freire, a relação aluno-professor é
muito importante no processo de ensino-aprendizado pois, quando bem
desenvolvida, serve de alicerce para a construção do conhecimento. Caso essa
relação não seja bem estruturada, é possível notar uma falha na aplicação de
algumas metodologias que exigem a maior participação do aluno. Pensando
nisso, foi criado um planejamento de aula onde uma aula por mês é reservada
para que os alunos possam contar sobre algumas de suas angústias e de seus
momentos de reflexão, principalmente, no período de pandemia que estamos
vivenciando atualmente.
Nesta aula mensal, o professor propõe uma reflexão - muitas vezes pessoal - e
abre a oportunidade de discussão para os alunos para que se sintam
acolhidos e ouvidos. Durante a aplicação desse plano de ensino, por meio
dessa abertura na comunicação, e dando aos alunos a possibilidade de serem
ouvidos, percebeu-se que estas aulas reflexivas mensais foram de extrema
importância para o desenvolvimento dos estudantes pois, muitas vezes, isso
não acontece com os familiares devido a vida corriqueira e as demais
preocupações.
Com isso, foi observado que esses momentos de empatia e preocupação
criaram uma relação mais amigável entre aluno e professor, quebrando
processos sistematizados e mecanizados anteriormente instituídos. Permitindo,
portanto, que tanto alunos como professores sejam colocados em momentos
de reflexão possibilitando mostrar para ambos que, antes de tudo, são seres
humanos e seres aprendentes que estão em constante aprendizado. Esse tipo
de prática resulta em uma participação maior dos alunos em sala de aula - não
apenas nas aulas dessa temática- proporcionando respostas mais ativas e com
o que se é proposto. Quando o aluno nota que não está sendo julgado, como
muitos pensam, o aprendizado flui com mais leveza e facilidade.
Palavras chave : educação humana, processo de ensino aprendizado, conexão
aluno professor.
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A EDUCAÇÃO E A INDENTIDADE DA CULTURA NEGRA
Natalia Zedalho Gotardo 1; Regina Maria Gomes 2; Rodrigo Curto Palhares3;
Giuliana Rapp Cinezi4;

RESUMO
A cultura é a base formadora dos indivíduos, pois por ela se estipulam meios
de adaptação, transformação e comunicação entre si. O seu uso no campo
educacional, muitas vezes, acaba sendo reduzido a superficialidade de
somente elogiar diferenças e não promover uma reflexão mais intensa sobre tal
tema. A identidade negra e a diferença social, cultural e histórica entre negros e
brancos na educação acabam se tornando uma forma de classificação, onde
se induz a enxergar representações negativas em relação a essa cultura pela
imposição de ensinar somente os meios políticos com conflitos, acordos e
negociações. Pensando nisso, traz-se reflexões importantes aos educadores: o
primeiro ponto, de como essas classificações foram hierarquizadas no racismo,
para não se diluir tal pauta vultuosa e evidenciar de fato que a desigualdade
está presente em todos os campos da vida; e o segundo, de como as
representações e classificações interferem na construção de um viés positivo
da comunidade e de movimentos negros. E que promover uma reflexão e
discussão aprofundada dessa cultura em sala de aula pode ser capaz de
mudar as visões provocadas pela limitação de se ensinar somente o lado
negativo. Considerando isso, pode-se dizer que usar práticas pedagógicas que
visem a promoção do trabalho educativo negro, a cultura artística, musical e
suas ricas tradições é de extrema importância, mostrando assim fundamentos
e a identidade em sua forma pura, não dita por outros.
Palavras chaves: Educação. Cultura Negra. Identidade Negra.
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SAÚDE MENTAL DOS ESTUDANTES NA PANDEMIA
Regina Maria Gomes1; Natalia Zedalho Gotardo 2; Rodrigo Curto Palhares3;
Giuliana Rapp Cinezi4

RESUMO
Transtornos como ansiedade, depressão e estresse, dentre outros sempre
afetaram os estudantes em larga escala durante o período escolar. Com o
isolamento social causado pela pandemia do Covid-19, a situação se agravou.
Com isso, além do contexto pandêmico onde o medo, a preocupação e a
insegurança tomaram conta da sociedade, a mudança do formato de ensino e
a busca por conhecimento excessivo para compensar o baixo rendimento
acabam sendo fatores diretamente ligados com crises de estresse e ansiedade
podendo, em casos extremos, levar a um quadro de depressão. Ao contrário do
que se pensa, a ansiedade pode se instaurar em qualquer fase da vida e é
caracterizada pela preocupação excessiva com o amanhã, medo de errar nas
escolhas, das críticas, as opiniões, o incontrolável. A adolescência é
representada por uma fase da vida em que é inevitável o conflito de identidade
e de fato o medo do futuro. Além disso, a falta de interação dificulta a resolução
de um quadro que poderia ser solucionado com facilidade, mas, quando não
ocorre, os transtornos causados pela dificuldade de resolver esses dilemas
podem gerar uma ansiedade patológica resultando em quadros mais graves e
dificultando o tratamento. Além disso, o papel dos pais é imprescindível para
que ocorra uma melhora nos quadros relacionados a esses transtornos, por
meio da proximidade com seus filhos, paciência, amor e compreensão.
Palavras chaves: Saúde Mental. Pandemia. Depressão. Ansiedade.
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A PANDEMIA: COMPORTAMENTOS E SENTIMENTOS DOS ALUNOS DO
ENSINO MÉDIO EM RELAÇÃO A SAÚDE MENTAL
Julia Carvalho Moreira Santos1; Fernanda Santos Julio2; Rafael Vieira Garcia3;
Everaldo Rodrigues de Morais4; Giuliana Rapp Cinezi5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Esta pesquisa tem o intuito de abordar e explicar os problemas psicológicos de
estudantes, incluindo os motivos e métodos de auxiliá-los, em meio ao contexto
de pandemia. Uma tarefa complexa tendo em vista que se vive em um país
com uma vasta dificuldade a acesso a recursos, tanto em relação a
ferramentas digitais, quanto acesso a projetos psicossociais, fato que ficou
ainda mais evidente neste contexto. Para essa abordagem foram analisados
artigos científicos e estudos sobre o cotidiano dos estudantes no período de
pandemia, explicando como os alunos estão se sentindo tanto no meio
particular, quanto suas expectativas acadêmicas, expressando possíveis
motivos sobre como os mesmos se sentem. Destacando como os
acontecimentos do seu cotidiano refletem na sua vida escolar, como o
isolamento social, e a somatização de problemas familiares elevou o índice de
alunos com depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Com isso, foram
pontuadas ações das próprias instituições de ensino e programas oficiais
governamentais que ajudaram estudantes e suas famílias tanto no âmbito
escolar quanto financeiro a fim de evitar ou ao menos minimizar o impacto
desses acometimentos psicológicos na vida dos estudantes.
Palavras-chave: Saúde mental. Pandemia. Estudantes.
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EDUCAÇÃO ON-LINE - APRENDENDO E ENSINANDO: ELABORAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS ON-LINE.
Gláucia Cristina Ferreira1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Introdução: Para a criação de um curso on-line é preciso levantar quais serão
as ferramentas para a criação, como processador de textos, softwares e
aplicativos.
Objetivo: Passar por vários passos importantes até chegar na efetivação do
curso on-line, como a Metodologia de desenvolvimento, a Forma e função, o
Trabalho em grupo, os Documentos do curso, a Integração de atividades online e presenciais, a elaboração dos cursos a Qualidade do curso, todos passos
devem ter atenção para que tudo saia como o esperado.
Resultados e conclusões: A qualidade do curso é um fator primordial que deve
ter máxima atenção na sua elaboração com: Conteúdo (se ele é pertinente,
pre- ciso, atualizado e atraente); Pedagogia (estratégias de aprendizagem);
Motivação (con- teúdo interessante e engajamento); Feedback (progresso no
curso); Coordenação/organização (o que fazer, quando, onde e por quê);
Usabilidade (fáceis de usar); Assistência (tanto on-line como off-line -telefone,
pessoal...); Avaliação: (normas e procedimentos); Carga horária (quantidade e
a natureza das atividades); Flexibilidade (diferentes interesses, formaç es e
aptid es). Destaco que a maior parte dessas informaç es aplica-se nas duas
modalidades de ensino, presencial e a distância.
Conclui-se que o desenvolvimento de um curso pode ser mais eficiente se
seguir uma metodologia instrucional bem-definida, devem ter uma boa forma
(estética) e função, com documentos como ementas, planos de aula e guias de
estudo ajudam a organizar os cursos on-line. A integração de cursos on-line
com atividades no campus depende da natureza da aprendizagem envolvida e
o processo de criação para cursos on-line envolve diversas ferramentas
projetadas para professores, programadores e administradores de sistemas.
Palavras-chave: Curso. On-line. Criação.
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ABORDAGEM DE RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS EM UMA DISCIPLINA DE
HISTÓRIA DA QUÍMICA
Glaucia Maria da Silva Degrève1; Ana Carla Costa2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A Educação em Química, assim como outras áreas, pouco se debruçou sobre
questões que permeiam as relações étnico-raciais no Brasil, tendo este silêncio
ecoado na falta de bibliografia, disciplinas e discussões em sala de aula sobre
o tema. Assim, pretende-se neste trabalho refletir sobre atividades
desenvolvidas no âmbito da disciplina História da Química oferecida em um
curso de Licenciatura e Bacharelado em Química de uma universidade pública
que procuraram abordar relações étnico-raciais na construção da Química.
Inicialmente, os alunos fizeram uma visita virtual assíncrona a museus
nacionais e internacionais de arqueologia e antropologia no intuito de analisar
suas coleções da Pré-História: artefatos arqueológicos encontrados, matériasprimas desses artefatos, principais usos, relação com História da Química e
desenvolvimento de técnicas, função social, onde e por qual civilização foram
usados, modo de vida das pessoas que os utilizavam e acessibilidade da
exposição. Na aula síncrona foram formados grupos de cinco alunos no Google
Meet que propuseram e apresentaram uma aula de Química para o Ensino
Médio contemplando a visita virtual e/ou utilizando os artefatos arqueológicos
encontrados. Na aula seguinte, a discussão sobre a Química na Pré-História e
na Antiguidade foi aprofundada a partir dos artigos de Pinheiro (2020) e
Soentgen e Hilbert (2016). Essas atividades propiciaram que os graduandos
reconhecessem outras matrizes culturais e compreendessem suas
contribuições para o processo histórico de desenvolvimento da ciência.
Palavras-chave: Multiculturalismo. Indígenas. Quilombolas.
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HORTA EM CASA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM MOMENTOS DE
PANDEMIA
Maria José Ferreira dos Reis 1; Glaziele Campbell da Silva2; Amélia Pessôa de
Melo Lemos3; Gilberto da Silva Figueira4; Cristiane Fernandes Couto5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Após um ano em casa foi preciso buscar alternativas para continuar o trabalho
de educação ambiental (EA) que acontecia de modo presencial com as turmas
da escola Coronel José Cardoso, Itaperuna/ RJ através do projeto ―Frutificando
o futuro‖. Assim, mesmo com a pandemia não pod amos deixar nossas
crianças sem aprender a cuidar da natureza e ter uma alimentação saudável.
Com o ensino remoto cada dia mais presente no nosso cotidiano a solução
encontrada foi a elaboração de uma cartilha lúdica que conta a historia do
projeto juntamente com um ―kit horta‖ com o objetivo de ensinar os alunos à
plantar as hortaliças em sua casa e a cuidar da natureza e alimentação. Assim,
a cartilha foi elaborada com uma linguagem de fácil compreensão e com
desenhos representando o ambiente escolar. O kit é composto por uma sacola
de terra, dois vasos de garrafas pet, uma máscara e dois tipos de sementes,
alface em todos e a outra variando (beterraba, cenoura ou morango),
separadas em embalagens de papel. Os materiais foram colocados em sacolas
de TNT, pois precisávamos utilizar produtos com menor agressão ao meio
ambiente. O trabalho foi desenvolvido em uma turma de 21 alunos entre 5 a 6
anos. Todos receberam em sua casa os materiais, respeitando o protocolo de
higiene sanitária. Das 21 crianças, 17 participaram ativamente enviando vídeos
e fotos do plantio e das mudinhas. Mesmo sendo algo novo e diferente teve
uma aceitação relevante das crianças e contribuição dos pais. Esse modelo de
EA diminuiu o impacto do distanciamento, além de corroborar com práticas que
visam a adaptação na nova rotina. Conclui-se que essa proposta produziu
efeitos positivos, pois as crianças logo fizeram as atividades com muito
entusiasmo. Estudos que valorizem o aumento da consciência a respeito da EA
a distância devem ser valorizados.
Palavras-chave: Atividades lúdicas; Sustentabilidade; Educação.
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ESTRATEGIAS PARA O FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM NA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR
.

Gledson Eduardo Messias de Sousa1; Lilian Vieira dos Santos2; Ana Paula da
Silva Pinheiro 3; Ana Maria Domingues DElia4; Irlis Leide Luiz Pereira5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A pandemia da Coronavírus impactou significativamente a aprendizagem dos
alunos em todo o Brasil, com isso, a Prefeitura de Boa Vista por meio da
Secretaria Municipal de Educação (SMEC) em parceria com a Gerência de
Planejamento Educacional (GPE), promoveu a formação com gestores
escolares, objetivando fortalecer a aprendizagem dos alunos com foco nos
aspectos educacionais relacionados a busca ativa, família, , IDEB e
aprendizagem. As ações ocorreram nos encontros mensais com 45 (quarenta e
cinco) gestores das escolas dos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede
municipal.. Nos encontros formaram-se parcerias entre escolas, onde
aconteceu uma dinâmica de construção participativa com troca de experiências
entre gestores e demais profissionais, elencando as principais fragilidades,
potencialidades e as estratégias possíveis vivenciadas no espaço escolar. Tais
estratégias foram dialogadas entre os pares para serem direcionadas dentro
das escolas nas atividades pedagógicas ou reuniões de pais e mestres, com os
coordenadores
pedagógicos,
professores
e
comunidade
escolar,
proporcionando uma ação colaborativa. É importante ressaltar que o ápice
dessa ação foi a parceria entre gestores ocorridas em reuniões pontuais nas
escolas, proporcionando pontos específicos para o fortalecimento da
aprendizagem. Para consolidar o processo das estratégias, cada equipe
gestora elaborou um Banner expositivo com as seguintes perguntas
norteadoras: A escola que temos; Onde queremos chegar? O que precisamos
fazer? Como podemos caminhar? com a finalidade de apresentar as evidências
elencadas no processo, para todos os gestores que atuam nas escolas do
ensino fundamental. Diante do exposto, evidenciou-se em toda a ação um
engajamento muito grande dos participantes, com momentos de trocas de
experiências, sendo visível algumas vezes gestores agregando propostas
positivas levando para sua comunidade escolar.
Conclui-se que o trabalho colaborativo é fundamental dentro do sistema
educacional, propiciando uma transformação na forma de agir, no processo de
ensino aprendizagem.
Palavras-chave: Aprendizagem. Escola. Gestores.
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FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: FORMAÇÃO
CONTINUADA PARA GESTORES DA REDE MUNIPAL DE ENSINO DE BOA
VISTA - RR
Gledson Eduardo Messias de Sousa 1; Lilian Vieira dos Santos 2; Ana Paula da
Silva Pinheiro3; Anna Maria Domingues D‘Elia4; Irlis Leide Luiz Pereira5
Acesse a apresentação deste trabalho.RESUMO

Com a Base Nacional Comum Curricular - BNCC, todos os estados e
municipios tiveram que construir seus curriculos para nortear as práticas
pedagógicas dos profissionais de educação. Com isso a Secretaria Municipal
de Educação Cultura – SMEC através da Superintendência de Educação
Básica e parceria da Gerência de Planejamento Educacional elaboraram a
Proposta Curricular Municipal para Educação Infantil - volumes I e II
implementada na rede municipal de ensino em 2019. No entanto, no processo
de formação dos professores e consolidação do currículo escolar veio a
Pandemia do COVID/19 com protocolos que por sua vez dificultaram a
legitimação da Proposta nas escolas. Essas dificuldades foram percebidas por
meio dos monitoramentos pedagógicos onde foi observado que ainda há
fragilidades quanto ao entendimento e ações pedagógicas que são
contraditórias as orientações curriculares para a etapa de educação infantil.
Dessa forma, a Gerência de Planejamento Educacional da SMEC promoveu
formações continuadas com a metodologia em cascata para gestores,
coordenadores pedagógicos com o objetivo de fortalecer a consolidação da
Proposta Curricular Muncipal para Educação Infantil junto a equipe docente. As
formações planejadas atenderam as 71 escolas e mais de 120 profissionais
que atuam na etapa da Educação Infantil sendo o método ativo a metodologia
principal, protagizando a participação significativa dos profissionais. As
temáticas escolhidas para as formações foram feita através de escutas com as
equipes escolares como: O planejamento na Educação Infantil; A importância
da Avaliação na Educação Infantil; Arte e movimento na Primeira Infância.
Diante do exposto, percebeu-se que todo trabalho realizado desde a
construção da Proposta Curricular até o seu processo de implementação
ressignificou o fazer pedagógico de forma positiva, havendo uma melhora
significativa das ações pedagógicas nas escolas, principalmente nos planos de
aula. Diante disto concluímos que as formações continuadas são importantes
no processo chamado educação.
Palavras-chave: Escola. Formação. Currículo.
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PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO DE FÍSICA EM
TEMPOS DE ENSINO EMERGENCIAL REMOTO
Guilherme Serra Francisco Pinel1; Daniel Ramos Oliveira2; Geleandro de Souza
da Silva3; Vanderlei G. Da Silva 4; Aparecida de Fátima Andrade da Silva 5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente trabalho tem o objetivo de descrever e avaliar os materiais didáticos
produzidos no Programa Residência Pedagógica da UFV para o ensino de
Física no momento de ensino emergencial remoto tendo como foco a
construção de vídeos interativos. As atividades foram realizadas pelos
residentes do curso de Licenciatura em Física que estão atuando na Escola
Estadual Doutor Raimundo Alves Torres de Viçosa - MG com as turmas do
Ensino Médio. Devido ao momento atípico de isolamento social, a Secretaria
de Educação do Estado de Minas Gerais institucionalizou o Regime Especial
de Atividades Não Presenciais, onde os alunos têm acesso ao Programa de
Estudo Tutorado, apostila disponibilizada pela Secretaria, horários de
atendimento com os professores pelo Google Classroom e uma aula semanal
pela Rede Minas. Neste contexto, notou-se a necessidade de complementar e
contextualizar o material fornecido pela SEEMG. Além disso, também houve
uma baixa participação por parte dos alunos neste modelo. Mediante esta
situação, foi realizada uma transposição didática dinâmica através da produção
de vídeos. Estes abordaram os temas: Conservação de Energia, Vetor,
Aceleração, Força, Ondulatória, Leis de Newton e a física por trás do SarsCoV-2, das máscaras e do distanciamento social. Os vídeos tinham curta
duração e faziam uso de muitas imagens ilustrativas, simulações e gifs. Na
criação desses materiais foram utilizados os softwares: Camtasia, PowerPoint,
Phet Colorado e VideoScribe. E disponibilizados pelos professores por meio
de: Google Drive, e-mail, Youtube e WhatsApp. Dessa forma, a experiência
acarretou em um aumento na devolutiva das atividades por parte dos alunos e
também ofereceu aos residentes maior capacitação na elaboração de material
didático tecnológico. Sendo assim, os resultados evidenciaram que a utilização
de vídeos interativos para o ensino de Física desperta o interesse e se
mostram eficazes como estratégias para a promoção do processo de ensino e
aprendizagem.
Palavras-chave: Física; Ensino; Tecnologias digitais.
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JOGOS DIGITAIS, E USO EM ESCOLA PÚBLICA DE CAMPO GRANDE -MS
Gustavo Nunes Galvão dos Santos¹; Erlinda Martins Batista².
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Esse estudo de abordagem qualitativa se origina no projeto de
pesquisa aprovado em seleção do mestrado cujo objetivo é analisa a utilização
de jogos digitais por professores do ensino fundamental I de uma escola da
rede pública de Campo Grande- MS. Inspirado na teoria sócio-histórica de Lev
Semeonovitch Vygotsky. A pesquisa tem por objetivo geral: analisar os
obstáculos de aprendizagem, na utilização de jogos digitais como recurso
didático, nas práticas pedagógicas dos professores de ciências da natureza, no
4° ano do ensino fundamental I, da referida escola. E os específicos; identificar
as metodologias e estratégias de trabalho utilizadas pelos professores de
ciências da natureza, mencionado, investigar a criação de estratégias para o
uso de jogos digitais, pelos professores de ciências da natureza, e verificar a
contribuição do mesmo jogo no processo de ensino-aprendizagem dos alunos
do 4° ano do ensino fundamental I da escola pública citada. A ideia central
abrange a compreensão dos impedimentos enfrentados pelos professores de
ciências da natureza na utilização do jogo digital em sua prática pedagógica e
como questão de pesquisa: Qual a colaboração do jogo como recurso de
interação para a aprendizagem dos alunos? O estudo será dividido em cinco
etapas, a saber: 1- Revisão bibliográfica, e 2- Fundamentação teórica, 3Encontros presenciais em que serão aplicados jogos pedagógicos, 4- Análise
das interações entre estudantes e professores e entre estudantes nos
encontros. E 5- Escrita da dissertação. Os resultados à priori apontam que o
uso do jogo promove a interação e aprendizagem. Espera-se que o estudo
contribua e com o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes,
contribuindo com a formação cidadã dos educandos, despertando nos mesmos
o interesse pela ciência.
Palavras-chave: Interação. Aprendizagem. Tecnologia.
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ATPCA EM CONJUNÇÃO: ANÁLISE DE EXERCÍCIOS DE CIÊNCIAS
NATURAIS À LUZ DAS LINGUAGENS E CÓDIGOS
Willian Linn Cuenca,
mestrando pela UNIESP, professor
de Química e PCA de Ciências da Natureza na E.E.
PEI Nicéia Albarello Ferrari, Diadema
Hamilton Fernandes de Souza,
mestre pela PUC-SP, professor de Língua Portuguesa
e Literaturas e PCA de Linguagens e Códigos na E.E PEI
Nicéia Albarello Ferrari, Diadema
RESUMO:
Este projeto está centrado na Ação de Boas práticas em Gestão com
objetivo de discutir atividades no tocante à interdisciplinaridade. A partir da
análise das avaliações externas e internas, observou a equipe gestora que os
alunos possuem muita dificuldade em relação à disciplina de Matemática, logo
foi detectado que o problema estava nas competências leitora e escritora. Para
tanto, suscitou-se um projeto a ser apresentado em ATPCA Linguagens e
Códigos e Ciências da Natureza. Houve participação da PCG na
implementação. Quantos aos objetivos: Analisar os exercícios de Ciências da
Natureza à luz das Linguagens e Códigos; desenvolver um trabalho
interdisciplinar e ampliar as discussões sobre as competências leitora e
escritora. Fundamentação teórica Alonso e Finn (1999), Barros (2005),
Brandão (1993). Após a discussão, os professores perceberam que este
trabalho, em sua totalidade, pode favorecer a formação de um aluno mais
completo no que tange às questões de uma análise crítica, tornando-se um
cidadão mais participativo da sociedade e com diversas leituras de mundo,
pensando em Paulo Freire, percebendo que cada situação-problema é um
estímulo e uma oportunidade para a criação de novas conexões e novos
aprendizados.
Palavras-chave: conjunção; Ciências da Natureza; Linguagens e Códigos.
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GAMIFICAÇÃO: UMA ABORDAGEM DOS JOGOS NAS TRÊS ÀREAS DO
CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS, LINGUAGENS E CÓDIGOS E
CIÊNCIAS DA NATUREZA
Willian Linn Cuenca, mestrando pela Unifesp, PCA de Ciências da Natureza na
E.E. PEI Nicéia Albarello Ferrari
Kelly da Silva Nepumuceno, professora de Língua
Portuguesa e PCG da E.E. PEI Nicéia Albarello Ferrari
Hamilton Fernandes de Souza, mestre pela PUC-SP, PCA de Linguagens e
Códigos na E.E. PEI Nicéia Albarello Ferrari
Pretende-se discutir neste trabalho discutir a gamificação como uma forma de
se dinamizar uma aula, envolvendo três áreas Ciências Humanas, Ciências da
Natureza e Linguagens e Códigos, no ATPCA na E.E. PEI Nicéia Albarello
Ferrari. Partimos da noção de jogo, conceito, fundamentos. Partimos de artigo
da Revista Nova Escola (2021) e Wirtel (2016). Após a discussão sobre jogos,
que podem ser realizados utilizando materiais simples do dia a dia, como
também programas específicos por área. Logo a seguir, fomos à sala do
acessa da Unidade Escolar e utilizamos os jogos disponíveis on-line, dentre os
quais: escola britânica, em Ciências Humanas, Wordwall em Linguagens e
Códigos e escola britânica, Ciências da Natureza. Por fim, houve discussão
sobre o assunto e finalizamos com um questionário elaborado pelo professor
Willian Linn Cuenca no Google forms com o intuito de instigar os professores a
reflexão sobre as possibilidades dos jogos em sala de aula, bem como
apresentar sugestões com ou não utilização de tecnologia.
Palavras-chave: Gamificação; jogos; áreas; ideias; propostas.
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Sequência didática: Uma discussão sobre a avaliação – da teoria à prática
em sala de aula numa perspectiva híbrida
Hamilton Fernandes de Souza, mestre pela
PUC-SP, PCA de Linguagens e Códigos e
Professor de Língua Portuguesa na E.E.
PEI Nicéia Albarello Ferrari
RESUMO:
Partindo do MMR (Método de Melhoria de Resultados) houve a necessidade de
se discutir sequência didática. Para tanto, o PCA1 dividiu o ATPCA2 em quatro
partes: a) roda de conversa; b) atividade prática sobre o assunto; c) discussão
da teoria sobre sequência didática e, por fim, a construção. Quanto aos
objetivos: identificar os conceitos prévios sobre sequência didática; analisar
materiais sobre sequência didática e a importância do registro; conceituar
sequência didática e aplicar a teoria à prática de sala de aula numa perspectiva
h brida. Após a roda de conversa e atividade prática, houve uma discussão
sobre a estrutura da sequência didática, diferenciá-la de plano de aula,
importância do Plano Político Pedagógico (PPP), objetivo da sequência
didática, sequência didática e avaliação. Para tanto, houve a abordagem do
conceito, fundamentação teórica em Zabala (2007), Schneuwly e Dolz (2004),
Vasconcelos (2007), Bauer (2021), Gouveia (2020) e Bacich et al. (2015).
Diante da proposta, os professores interagiram com o intuito de construir uma
sequência didática, partindo das discussões realizadas na reunião.
Palavras-chave: MMR; roda de conversa; sequência didática
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Pesquisa integrativa na temática da Prática Profissional
Heitor Perrud Tardin1; Mariana Fiorio2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A Prática Profissional está ocupando cada vez mais o espaço central nas
pesquisas relacionadas a docência, bem como está intimamente ligada ao
processo de profissionalização do ensino. Assim, o presente trabalho objetiva
identificar e analisar na literatura, entre 2015 a 2020 os avanços e as principais
caracteristicas da Prática Profissional. Esta pesquisa possui natureza
qualitativa, buscando descrever e interpretar os dados coletos de forma
abrangente e valorizando aspectos não quantificáveis do fenomeno estudado.
Para isso, optou-se por uma revisão bibliografica integrativa, onde os autores
tem maior liberdade para selecionar o material que consideram importante para
a pesquisa, sendo responsáveis por escolher os meios da analise. Optou-se
como base de dados a Pesquisa Integrada UNESP, utilizando a ferramenta de
login. Para tanto, buscou-se como descritor a ―prática profissional docente‖ e o
filtro de data de criação, establecendo artigos de 2015 a 2020. Dos resultados,
foram encontrados 28 artigos e após a leitura dos resumos, oito artigos
revelaram proximidade com o presente estudo. Neste sentido, os dados
revelaram que as pequisas desenvovlidas apontam à Prática Profissional,
como exemplo de atividade docente dentro e fora da sala de aula, frisando a
necessidade de implementação da Prática Docente desde a formação incial,
abragendo a totalidade do curso, não deixando essa função destinada apenas
ao estágio supervisionado. Como aspectos positivos, foram destacados o fato
de que inserir o graduando na realidade escolar pode fortalecer sua formação
inicial e evitar problemas futuros, como choque de realidade e a dessitência
precoce da carreira docente. No entanto, aponta-se a necessidade de dar
ênfase a limitação que é imposta na formação inicial para a prática docente e
sua inserção no contexto escolar. Logo, conclui-se que a Prática Docente é
indispensavel para a formação profissão, bem como para a inserção do futuro
professor na carreira docente, no entando existem lacunas na sua realização,
neste sentido, reformulações nos curriculos e nos programas de valorização da
prática docente são necessárias.
.
Palavras-chave: Prática Docente. Formação Inicial. Formação de Professores.
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As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação na Base
NacionalComum Curricular do Ensino Médio: uma análise documental
Heitor Perrud Tardin1; Mirella Horvatte Pacitti2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente estudo tem como objetivo descobrir como as Tecnologias Digitais
da Informação e Comunicação (TDIC) são abordadas na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC). Desde a implementação da ensino obrigatorio para
crianças e adolescentes, houveram inumeras mudanças desde aspectos no
próprio contexto escolar até em nas politicas publicas que regulamentam a
educação. Neste sentido, a implementação da BNCC foi um marco para todo o
territorio nacional, pois este documento busca normatizar o ensino no territorio
brasileiro inteiro. Alvo de polemicas, a BNCC sofre duras críticas principalmete
pela generalização dos contextosespecificos de cada escola, entretanto
recebeu alguns elogios dastacando o fato de estabelecer um guia para os
professores. No entanto seá analisado apenas o contexto que envolve as
TDIC, elas são representadas por microcomputadores, microeletronica,
telecomunicações e optoeletronica, isso permitiu a criação de uma linguagem
digital em que as informações são criadas, armazenadas e transmitidas. Agora
que houve a contextualização das TDIC e da BNCC, será encaminhada a parte
de analise, mais especificamente na seção destinada ao Ensino Médio, neste
sentido foram encontradas 11 menç es do termo ―TDIC‖, isso demonstra uma
certa limitação quantitativa, pois as TDIC são de extrema importancia na
sociedade contemporenea, visto que estão cada vez mais implementadas no
nosso cotidiano. Em termos qualitativos, pode-se empregar a falta de
aprofundamento e de contextualização que são abordadas durantes as aulas.
Para concluir, as TDIC estão presentes na BNCC mas de maneira limitada e
superficial, exigindo que o professor trabalhe pouco com este tema ou se
reinvente para dar aprofundamento ao tema. A sociedade contemporanea
exige cada vez mais aprimoramento tecnologico e este cenario não pode ser
ignorado na escola, as TDIC tem amplo potencial pedagogico e podem ser um
bom meio de tornar aulas mais dinamicas e mais significativas.
Palavras-chave: TDIC e educação. BNCC. Tecnologias e educação.

1

PPG Ciências do Movimento, Universidade Estadual Paulista – UNESP,
heitor.perrud@unesp.br
2
PPG Educação, Universidade Estadual Paulista – UNESP PP, mirella.pacitti@unesp.br

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
317

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU E EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
PERCEPÇÕES E PERTENCIMENTO DOS DOCENTES MUNICIPAIS DE
CAPANEMA - PARANÁ.
Heloisa Ilkiu dos Santos1; Francy Rodrigues da Guia Nyamien2.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O Parque Nacional do Iguaçu é uma significativa unidade de conservação (UC)
tanto pelas suas características biológicas, como territoriais e culturais. A
presença de um local de preservação deste porte em uma cidade é fonte
inesgotável de estudos que busquem compreender como se dá a relação e a
percepção da população com esta UC. No que diz respeito à questão
socioambiental, com ênfase na Educação Ambiental (EA), encontram-se
diversos registros alguns destes são pontuais, outros fragmentados. Este
projeto tem foco em conhecer e analisar quais são as percepções ambientais
que os docentes municipais de Capanema- PR possuem acerca do Parque
Nacional do Iguaçu (PNI), compreender como se dá a influência do mesmo no
desenvolvimento de práticas educativas em sala de aula, aferindo ainda, se há
por parte dos mesmos o sentimento de pertencimento ao PNI. Dentro deste
processo, analisar-se-á como a EA é trabalhada nos quartos e quintos anos do
ensino fundamental de escolas públicas municipais, mapeando as
adversidades encontradas ao trabalhá-la e sugerir alternativas de abordagem
interdisciplinar. O estudo será desenvolvido por meio de pesquisa qualitativa,
quanto à abordagem, e descritiva, quanto ao objetivo proposto. A partir daí,
espera-se diagnosticar como ocorre a compreensão acerca das questões
citadas anteriormente, contribuindo também com a produção bibliográfica a fim
de que esta possa vir a ser fonte de embasamento para futuros estudos.

Palavras-chave: Unidade de Conservação. Educadores (as). Percepções
ambientais.
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A FORMAÇÃO DOCENTE A PARTIR DE CURRÍCULOS DECONOLONIAIS:
PRESSUPOSTOS TEÓRICO-PRÁTICOS
Henri Luiz Fuchs1; João Alberto Steffen Munsberg2; Gilberto Ferreira da Silva3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A formação docente é um dos temas centrais da políticas educacionais no
contexto latino-americano. Os currículos dos cursos de licenciatura, em
especial o de Pedagogia, são fortemente influenciados pelas concepções
cartesianas e pressupostos teórico-metodológicos eurocêntricos. As trajetórias
formativas são marcadas pelos ideários coloniais que se sustentam nas
relações de poder, saber e ser concebidos em territórios estranhos e
produzidos a partir dos estereótipos de homem, macho, branco, cristão e
europeu. A decolonialidade curricular pressupõe uma articulação profunda dos
percursos formativos com os diálogos e os saberes ancestrais e originários, a
comunidade educativa, assim como com a participação ativa de cada ser
humano em relação com o ambiente vital. Um currículo decolonial aponta para
uma educação outra - dialógica, democrática, participativa -, enraizada nas
experiências e formas de organizar o trabalho e a vida a partir da terra e das
tecnologias, promovendo a sustentabilidade dos sistemas e não o
desenvolvimento destruidor do ambiente. A metodologia decolonial se
fundamenta na dialogicidade horizontal, na docência mediadora e partilhada,
na interdisciplinaridade, na emancipação, na interculturalidade, na flexibilidade
curricular, na pesquisa participante e numa epistemologia outra, do Sul.
Palavras-chave: Formação docente. Currículo. Decolonialidade.

1

Pedagogia, IFRS, henriluizfuchs@yahoo.com.br
Pedagogia, Unilasalle, prof.jasm@gmail.com
3
Programa de Pós-Graduação em Educação, Unilasalle, gilberto.ferreira65@gmail.com
2

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
319

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

O PROFESSOR-INSTRUTOR TAREFA POR TEMPO CERTO DA MARINHA:
SABERES E FORMAÇÃO DOCENTE
Hercules Guimarães Honorato1;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este estudo tem por objetivo apresentar o corpo docente da Escola Naval, em
especial os militares da reserva remunerada que são contratados por ―Tarefa
por Tempo Certo‖ (TTC), abrangendo seus saberes e formação docente. O
TTC é uma medida administrativa e temporária, cujo escopo é garantir a força
de trabalho da Marinha do Brasil, com prioridade na área de ensino. A
abordagem deste estudo é qualitativa, com pesquisa bibliográfica e documental
como técnicas exploratórias iniciais, e aplicação de um questionário com sete
perguntas abertas aos 38 docentes contratados como TTC, no qual se
estabeleceu relaç es entre formação profissional e docência. A seguinte
questão de pesquisa norteou este estudo: Em que medida um instrutor militar
da reserva, sem formação docente espec fica durante sua formação acadêmica
e prática profissional, pode ser considerado um professor? As respostas
obtidas e analisadas dos docentes respondentes mostraram que eles associam
a sua experiência laboral à prática que está sendo adquirida em sala de aula e
à experiência advinda da relação com os demais docentes, independentemente
se do magistério superior ou mesmo dos seus pares. Ao final, constatou-se que
o ser instrutor ou o ser professor é apenas uma questão de semântica dos
vocábulos, retratando o que realmente deve acontecer: que o ensino seja
considerado e apresentado como prioridade na instituição em consonância com
a aprendizagem dos discentes, sem descuidar da formação e dos aspectos
profissionais inerentes à carreira militar-naval.
Palavras-chave: Ensino superior militar. Formação docente. Professor-instrutor.
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PERCEPÇÕES DE DOCENTES DE LÍNGUA PORTUGUESA SOBRE
NECESSIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA
Erivaldo Pereira do Nascimento1; Laurênia Souto Sales2; Andrezza Soares
Espínola de Amorim3; Hugo Fernando da Silva Nascimento 4; Maria da Guia
Santos França5
.
Acesse a apresentação deste trabalho.
.

RESUMO
Este trabalho objetiva refletir sobre a percepção de docentes de Língua
Portuguesa da Educação Básica, atendidos pelo projeto de extensão ―Entre
Saberes e Práticas: formação docente de professores de Língua Portuguesa do
Litoral Norte da Para ba‖, sobre as suas necessidades de formação continuada.
O projeto visa desenvolver ações de formação docente, com vistas a impactar
na qualidade do processo de ensino-aprendizagem numa região que concentra
muitas escolas com baixos índices educacionais. Para tal, assume a
concepção interacional de língua (GERALDI, 2012; entre outros), adotada
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, 1999) e pela Base
Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), e tem como foco os quatro eixos
propostos por esses documentos: a) Leitura; b) Escrita e c) Análise Linguística,
acrescentando o eixo de d) Novas tecnologias e o ensino de língua. Como
metodologia, foi realizada uma pesquisa diagnóstica, via formulário online,
através do qual obtivemos a resposta de 32 docentes, os quais apontaram
como principais necessidades de formação: cursos, palestras e oficinas. Do
total de respondentes, 28 (87,5%) assinalaram a temática ensino de leitura e a
temática ensino mediado por tecnologias como atividades de interesse ou
muito interesse (4 ou 5, numa escala de 0 a 5). Quanto às temáticas de maior
dificuldade, 37,5% (12 docentes) apontaram o ensino de leitura e 50% (16
docentes) apontaram o ensino mediado pelas tecnologias. A pesquisa permitiu
identificar as principais necessidades dos docentes, e norteará as ações a
serem desenvolvidas pela equipe responsável pelo projeto.
.
Palavras-chave: Formação Continuada. Língua Portuguesa. Percepções
docentes.
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USO DE UMA PERSONAGEM INTITULADA “ASTROGILDA” EM UMA
ESCOLA DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO: PROMOVENDO ESPAÇOS PARA O PROTAGONISMO JUVENIL
Idmaura Calderaro Martins Galvão1; Jose Mauro de Sousa2 Fernanda Cristina
Batista da Silva 3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este relato é sobre uma personagem intitulada ―Astrogilda‖, em que uma
professora da escola do Programa Ensino Integral (PEI), situada no interior de
São Paulo, realiza atividades de cunho lúdico, a fim de motivar e envolver os
estudantes e professores
em ações que podem contribuir para o
desenvolvimento de princípios do PEI, especialmente o Protagonismo Juvenil
(SÂO PAULO, 2014). ―Astrogilda‖ é uma professora-cientista que trabalha em
um planeta fict cio intitulado ―planeta X²‖, cuja localização está em coordenadas
do espaço-tempo situadas em outra galáxia, muitos anos-luz distantes da Via
Láctea. No entanto, ―Astrogilda‖ mantém contato com os professores da escola
PEI e, sempre que é convidada, faz visitas com experimentos e palestras,
trazendo o vocabulário científico de forma lúdica aos estudantes e ressaltando
a importância da investigação e curiosidade no campo da Ciência. A
personagem possui alguns parceiros, ―Juca Sideral‖, um boneco de pano;
―Estrelita, que é interpretada por uma aluna da escola; ―Uranildo‘ e
―Godofredo‖, os quais são brinquedos que fazem parte das aventuras e
investigaç es interestelares e da divulgação cient fica de ―Astrogilda‖ em
escolas do planeta Terra. Há também um professor que gerencia as vindas da
personagem à escola, sendo conhecido como o ―empresário da Astrogilda‖.
Essa turma já participou de vários eventos, inclusive durante as atividades de
ensino remoto, promovidas no período de pandemia, por meio da participação
em gravações de videoaulas e em eventos onlines, buscando a participação
ativa dos alunos em atividades diversificadas. Para exemplificar, uma aluna da
3ª série do Ensino Médio, desenvolveu um livro ilustrado contando as
aventuras da personagem ―Astrogilda‖ e sua turma, em um episódio
denominado ―ENEM: a dimensão transcendente de possibilidades‖, em que
descreve a importância do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para o
futuro dos jovens. Em outro momento, alunos do 6º ano do Ensino
Fundamental desenvolveram podcasts, trabalhando o gênero de notícia ao
relatarem as aventuras da Astrogilda.
Palavras-chave: Programa de Ensino Integral. Protagonismo. Lúdico
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ESCOLA E PANDEMIA: CONTRADIÇÕES NA ATUAÇÃO DOCENTE E
NOVAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO A PARTIR DA TECNOLOGIA
Ielson José dos Santos1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O projeto de pesquisa tem por objetivo estudar como a pandemia do Covid-19
desestabilizou o trabalho docente provocando inseguranças e incertezas na
sua atuação a partir de orientações advindas do Conselho Nacional de
Educação por meio de Pareceres e Resoluções, além, é claro, de uma falta
e/ou pouca formação específica para o trabalho com as tecnologias em sala de
aula. Espera-se, também, verificar se houve uma implementação por parte
dos docentes, de novas estratégias de ensino a partir do uso das tecnologias.
Como aporte teórico, traremos a Psicologia sócio-histórica para o debate da
formação de professores, uma vez que nessa perspectiva o sujeito é fruto de
múltiplas determinações e, portanto, seu desenvolvimento está pautado nas
relações que estabelece com o meio e o contexto de pandemia impôs à
sociedade, e ao professor, muitos desafios. Estamos lidando com um
fenômeno que precisa ser estudado para que de algum modo possamos
apreender as suas contradições e, por sua vez, se novas estratégias foram
criadas a partir dele. Optamos pelo método de pesquisa o materialismo
histórico-dialético que tem como objeto de investigação a realidade. Para
produção dos dados, realizaremos uma análise documental das Diretrizes
Curriculares para o curso de Pedagogia, dentre outros documentos oficiais que
de alguma forma estão interligados ao contexto educacional e pandêmico. Em
um segundo momento, serão realizadas entrevistas com professores a respeito
do desenvolvimento de sua prática pedagógica durante a pandemia. E,
finalmente, os professores responderão a um questionário com perguntas
fechadas sobre o uso das tecnologias em sala de aula. No intuito de validar os
resultados obtidos e enriquecer a nossa análise, propomos uma triangulação
tendo por base as fases de análise de conteúdo propostas por Bardin (2016). O
estudo não apresenta resultados, pois ainda está em desenvolvimento.

Palavras-chave: Pandemia. Tecnologia. Formação de Professores.
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DIALOGICIDADE UM MOVIMENTO PARA ABACAR A ESTÉTICA E A
ÉTICA COMO POSSIBILIDADE DE DINÂMICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
INFANTIL
.

Indaia Schock1; Janaína Schock Strappazzon2.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este trabalho visa um diálogo a cerca do exercício da profissionalidade docente
no que tange a educação infantil neste momento em que o Brasil busca
retornar de forma presencial a educação, possibilidade esta formalizada
através da constante imunização resultado da ampla campanha de vacinação
contra a Covid-19. É de notório conhecimento que o processo educacional
nunca parou, porém precisamos de maturidade para compreender que a
pandemia antecipou em alguns anos uma conversa necessária para que a
educação possa acompanhar a sociedade tecnológica, com a finalidade de
alcançar o maior número de crianças e lograr de êxito na difícil função de
educar para construir o futuro. O objetivo deste estudo qualitativo é vislumbrar
uma proposta educacional possível que encontre um espaço para a construção
de uma reflexão conjunta, sobre as possibilidades de vivências no que se
refere à educação infantil. A metodologia adotada refere-se a uma pesquisa
bibliográfica, para construir este pensamento contaremos com o aporte dos
pensadores: WALLON (1979) para refletir a criança e suas possibilidades,
FREIRE (1979) no que tange a conscientização da educação e a dialogicidade,
HERMANN (2005), e a utilização da ética e da estética a fim de colaborar na
inserção de recursos tecnológicos. A educação é uma ferramenta fundamental
para a construção do alicerce da sociedade que almejamos ser no futuro.
Palavras-chave: Dialogicidade, Educação Infantil, Saberes educacionais.
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PAINEL VIRTUAL DE DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL EDUCATIVO DE
ESPAÇOS NÃO FORMAIS NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - PARÁ
Inês Trevisan1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Pensando o Ensino de Ciências no interior da Amazônia em sua complexidade
e especificidade, percebe-se que os espaços não formais institucionalizados
(museus, zoológicos...) são praticamente inexistentes. Na disciplina de Espaço
não formal para o ensino de Ciências e Biologia ofertada de forma remota a
turma de Biologia do município de Paragominas Pará se realizou uma atividade
com o propósito de evidenciar Espaços Não Formais Alternativos existentes
neste município. Listado os espaços seguiu-se alguns critério de seleção para
sua escolha. Cada licenciando pesquisou e realizou uma visita virtual e
presencial ao local escolhido e preencheu uma ficha indicando o potencial
pedagógico do espaço para se desenvolver atividades de Ciências/Biologia.
Como resultado foi criado no aplicativo Padlet o ―Painel Virtual de Espaço Não
formal
de
Paragominas‖,
que
pode
ser
acessado
em:
<https://padlet.com/inesatm17/ve6pyr07qmkg8mwa>. Nele consta espaços
não formais institucionalizados e não institucionalizados, bem como espaços
multi educativos em que podem ocorrer interações educativas diversas
envolvendo componentes bióticos e abióticos ali presentes. Painel criado com
propósito de tornar os espaços conhecidos aos internautas e educadores, visto
que destaca diversas possibilidades de utilização pedagógica, em que
educandos podem ter o contato direto com a natureza, exposições temáticas,
entre outros, pouco presente no espaço escolar, devido abranger a
complexidade de contextos socioambientais que ultrapassa o currículo escolar,
auxiliando no processo formativo de cidadãos ao envolver a alfabetização
científica.
Palavras-chave: Espaço Não Formal. Ciências. Potencial Pedagógico.
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PLATAFORMA DE ENSINO LET: DANDO VOZ E MATERIALIDADE ÀS
EXPERIÊNCIAS CONCRETAS DE PROFESSORES DE INGLÊS EM
FORMAÇÃO
Ingrid Frank
https://www.youtube.com/watch?v=RMoU9XSB7K4

RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar a plataforma LET (Learn English To),
idealizada e desenvolvida no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (CAp-UFRGS). O Colégio de Aplicação constitui-se como
terreno para os estágios e para a formação de professores junto aos cursos de
licenciatura oferecidos pela Universidade. Todos os anos, o CAp-UFRGS
recebe significativo número de professores em formação para realizar
atividades nas aulas de Língua Inglesa, tais como: observar interações de sala
de aula, entrevistar professores ou realizar estágios em turmas regulares. Os
conhecimentos produzidos nessas experiências, porém, costumam ser
registrados em textos elaborados apenas para os fins da avalição dos
estudantes nas disciplinas da graduação. O projeto LET parte do entendimento
de que a produção e a divulgação de registros de reflexão sobre as vivências
dos professores de Língua Inglesa em formação no CAp, assim como a
disponibilização dos materiais didáticos produzidos em seus estágios, podem
ser relevantes para: 1) formar professores-autores comprometidos com a
autorreflexão sobre suas práticas; 2) constituir um acervo público de materiais
didáticos de Língua Inglesa; 3) fomentar uma rede de discussão e de reflexão
entre professores de inglês em formação. O projeto se dá pela contribuição de
alunos de graduação em Letras-inglês envolvidos em atividades no CAp. Há
diferentes modos de participação, tais como: produção de relato de estágio;
apresentação de dicas para o gerenciamento da interação em sala de aula
aprendidas no estágio; registro de ideias de dinâmicas e jogos para a sala de
aula; e disponibilização dos materiais didáticos produzidos e utilizados ao longo
do estágio. A plataforma LET, portanto, dá voz e materialidade às experiências
e reflexões dos professores em formação de inglês no Ensino Básico,
possibilitando a construção de uma rede entre eles, ancorada em experiências
práticas de sala de aula na escola básica.
Palavras-chave: Formação de Professores. Ensino on-line. Estágio Docente.
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ESTUDO DE CASOS E FORMAÇÃO DOCENTE: POSSIBILIDADES DE
APRENDIZAGENS POR MEIO DA INVESTIGAÇÃO
Iolanda Carvalho de Andrade1; Lívia Cerqueira2
.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O eixo da discussão que aqui apresentamos é Aprendizagem na Docência, e essa
evidencia uma reflexão a partir da nossa vivência de Estágio nos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental, junto a Escola Municipal Prof. Antônio Alves Lopes, localizada
em Feira de Santana - Bahia. Propomos uma reflexão sobre a importância da ação
investigativa dos docentes sobre acontecimentos que tencionam a realidade escolar
vivenciada. Tal abordagem teve inspiração nos relatos dos casos de ensino
compartilhados pelas docentes durante nossos encontros virtuais de estágio.
Momentos esses que nos oportunizou refletir e analisar situações vividas no exercício
da docência, que nos remeteram a conhecimentos sobre o ensino, a partir do nosso
olhar, estudantes ainda em formação inicial, confrontando essa realidade com as
exigências da prática, com a escola/ambiente de trabalho, com políticas públicas
educacionais, com os conhecimentos fundamentais para enfrentar os anos iniciais,
com as fontes de aprendizagem profissional e, ainda, com a relação com os alunos e
com as famílias pais.Como fundamentação teórica utilizamos estudos da Professora
Maria da Graça Mizukami que questiona como os professores aprendem a ensinar?
Como professores constroem conhecimentos sobre o ensino? Nessa perspectiva,
trazemos aqui uma breve reflexão sobre a importância do professor pesquisador,
problematizador e reflexivo da sua realidade escolar, e como essa atividade
investigatória é importante para uma práxis docente que dialoga com a ação-reflexãoação. Trata-se de narrativas elaboradas com o objetivo de conferir visibilidade ao
conhecimento sobre o ensino envolvido nas situações descritas. Os casos de ensino
ou episódios extraídos do cotidiano escolar, que refletem às vivências e as relações
entre seus sujeitos, possibilita ao docente estabelecer atividade investigatória,
processos reflexivos, aprendizagem de conteúdos novos, reconstrução das estruturas
cognitivas e, intensificação da capacidade de mediar e intervir em assuntos mais
complexos desse ambiente. Essa prática de pesquisar se constitui ao longo da
formação docente e, através de estudos e diálogos com seus pares, os professores
em exercício devem levar em consideração as teorias pedagógicas e seus saberes
que emergem com suas práticas. Para isso, necessita que toda formação do professor
seja permeada pelo binômio teoria-prática, com habilidades de problematizar e buscar
suas próprias respostas. Assim, é possível afirmar, que os casos de ensino produzidos
no ambiente escolar, além de favorecerem a um processo investigativo, possibilita
significativas aprendizagens e o desenvolvimento da docência, num movimento
denominado de reflexão sobre a ação, pois resgata a inquietação do professor de
repensar e avaliar sua própria prática.
Palavras-chave: Formação. Estudo. Investigação.
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DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA DO PROFESSOR PARA O ENSINO
SUPERIOR: UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA
Irani Ferreira-Gerab1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O campo da formação docente para o ensino superior no Brasil encontra-se em
expansão, uma vez que existe um corpo de teóricos e de experiências voltadas
para este tema. Entretanto, são restritas as iniciativas voltadas ao mérito
acadêmico para a carreira no ensino, tema importante para a formação inicial
de professores e para a profissionalização de docentes em exercício. O
objetivo deste trabalho é problematizar o tema de forma a subsidiar a reflexão e
o planejamento da carreira para profissionais interessados e/ou envolvidos com
o ensino superior. Uma vez que os critérios de promoção e progressão na
carreira frequentemente estão relacionados a critérios de produção científica,
docentes cuja vocação prioritária são as atividades de ensino frequentemente
podem ser penalizados por seu interesse, caso não sejam reconhecidos por
seu trabalho. Entretanto, para a maioria de docentes e avaliadores, os critérios
para atribuição de mérito acadêmico para o ensino são frequentemente
desconhecidos e/ou não considerados durante a avaliação ou o planejamento
da carreira Professores frequentemente desenvolvem uma série de atividades
que não se caracterizam como produções educacionais uma vez que
desconhece mecanismos de valorização e publicização de suas iniciativas.
Existem três pontos que caracterizam envolvimento profissional com o ensino:
prática orientada pela expertise da comunidade educacional, contribuições para
o avanço do ensino na área e engajamento e reconhecimento pelos pares.
Estes aspectos precisam ser conhecidos pelos professores, considerados e
valorizados pelas instituições tanto para o ingresso quanto para promoção de
seu corpo docente.
Palavras-chave: Docência, Ensino Superior, Carreira Docente

1

Programa de Pós-graduação Ensino em Ciências da Saúde, Universidade Federal de São
Paulo, irani.silva@unifesp.br .

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
328

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

O ALFABETO EM LIBRAS COMO RECURSO AUXILIAR ALFABETIZAÇÃO
ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I
.

Irini Cristina Monteiro de Brito1;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este trabalho se propõe a sugerir a utilização do alfabeto em LIBRAS como
recurso auxiliar na alfabetização de alunos a partir do 2º ano do ensino
fundamental I, tal experiência foi realizada com alunos do Ensino Fundamental
I, da EMEF. PROF.ª ALICE BORGES GHION ,em Taboão da Serra/SP; Diante
da dificuldade dos alunos em reconhecer as letras do alfabeto sequencialmente
e entender a dinâmica da formação das palavras. Deste modo apropriaram-se
do alfabeto em LIBRAS e passando a ter o alfabeto em suas mãos, estudaram
também o silabário, compondo com as famílias silábicas as palavras e
escrevendo por meio de datilologia e posteriormente registrando no
caderno/lousa, com o desenvolvimento desta aptidão que deu-se pela prática
os alunos, passaram também a realizar a leitura de livros de histórias infantis
usando a datilologia das palavras, o que propiciou maior concentração e
compreensão destas leituras, realizaram com frequência ditados por meio de
palavras/datilologia, o que os motivava cada vez mais, este envolvimento foi
ocasionado pela sensibilização prévia para a causa da deficiência auditiva,
proporcionada por rodas de conversa e vídeos com a temática. Verificou-se ao
final do ano letivo, o avanço dos alunos na prontidão para leitura e escrita, o
que restou demonstrado nas produções textuais das avaliações aplicadas.
Assim, mostra-se eficaz que a educação dos alunos ouvintes com este recurso
os habilita a interagir com a comunidade surda alfabetizada não só na escola,
mas para além dela, gera empatia, e desmistifica a questão da dificuldade da
inclusão destes pequenos cidadãos nos ambientes regulares do ensino formal,
pela falta de conhecimento não só dos docentes como do grupo classe.
Palavras-chave: Alfabetização. Alfabeto em Libras. Aprendizagem.
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O BARALHO COMO RECURSO PEDAGÓGICO MULTIDISCIPLINAR
Irini Cristina Monteiro de Brito1.
Acesse a apresentação deste trabalho.
.

RESUMO
Este trabalho se propõe a sugerir a utilização do baralho como recurso
pedagógico multidisciplinar. Pensar este recurso como possibilitador não só no
sentido de evidenciar o baralho como um calendário cujas estações do ano são
os naipes, e associar os números às semanas destas estações, perfazendo o
total das cartas, aos dias e meses do ano. Demonstrar que as figuras contam a
história de personagens históricos, mitológicos, que diferem de acordo com sua
origem, um exemplo o baralho espanhol, ou o convencional. Para além do
Baralho e sua história podemos associar as estações do ano à agricultura,
evidenciando o cultivo
de produtos sazonais nas diversas regiões do
Brasil,incentivando os alunos e famílias a optarem pelo consumo de produtos
de época, seu clima, relevo, etc. Na matemática, relacionar seus números,
produzindo operações matemáticas, sequências numéricas, tabuadas,
propondo a criação de situações problema. Em Língua Portuguesa a jogos
silábicos, formação das palavras, utilização em salas regulares, de atendimento
educacional especializado, tornando a aprendizagem um momento lúdico e
muito significativo. Este recurso pode ser utilizado no ensino presencial e
remoto, é também sugerido como apoio das atividades a serem realizadas na
casa do aluno, em jogos sugeridos pelo professor e que podem divertir
familiares e amigos. Esta proposta tem sido aplicada em classe do 4º ano do
ensino fundamental e verifica-se o interesse dos alunos do manuseio do
baralho para fins educacionais.
Palavras-chave: Baralho - recurso pedagógico - multidisciplinaridade
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Modernização da aplicação da grade curricular nas escolas
Isabela Maria de Sousa¹, Arthur Barbosa Matos², Igor Gondim Ferreira da
Silva³, Eric Efthimios Alves Liontas4, Márcio Rafael Rodrigues de Sousa5
Os métodos de ensino que são usados nas escolas no século XXI não
acompanharam o desenvolvimento da tecnologia e das necessidades dos
estudantes. A nova pandemia do coronavírus nos mostrou como outros meios
e ferramentas podem melhorar o aprendizado e como a tecnologia pode
contribuir para isso. O sistema educacional não sofreu grandes mudanças
desde sua formação e isso tem afetado o desempenho dos alunos. Aulas
práticas e inovadoras podem ajudar no desenvolvimento e na modernização da
educação de acordo com o necessário. Sobre isso, Pagel, Campos e Batitucci
(2015), em seu trabalho ―Metodologias e práticas docentes: Uma reflexão
acerca da contribuição das aulas práticas no processo de ensino-aprendizagem
de Biologia‖, defendem que demonstrações, excursões, discussões, aulas
práticas e projetos são os meios mais apropriados de se vivenciar o ensino
científico de uma melhor forma. Diante disso, podemos constatar a importância
de levar esses métodos não só para a disciplina de biologia, mas para todas as
outras que constituem a grade curricular de cada escola e atender a
necessidade de um ensino motivador e mais adaptado para a realidade. O uso
de tecnologia móvel em sala de aula pode ser produtivo levando em
consideração que a geração de estudantes já está familiarizada com esse
meio, por isso, tornar aparelhos celulares uma ferramenta a favor de objetivos
educacionais específicos é uma maneira eficaz de modernizar o método de
ensino.
Palavras-chave: Modernização. Ensino. Metodologia.
Referências
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ENSINO SECUNDÁRIO NO BRASIL
Ana Luiza Amaral Rocha1; Emanuelle Alana Higa Bastos2; Evelen Stefani
Rodrigues3; Isabella Veloso Martins4; Amanda Andrade Estrada5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Em 1759, quando ocorre a expulsão dos jesuítas, a educação deixou de ser
domínio da Igreja e passou a ser responsabilidade do Estado, buscando
avanço cultural e econômico, a Regência interveio criando um sistema de
Aulas Avulsas que visava preparar o estudante aos interesses do país. Em
1837 foi criado o Colégio Pedro II, primeira escola pública do Brasil, que surgiu
baseando-se no ensino Francês que preparava os alunos para a admissão ao
ensino superior após cumprir matérias específicas, voltadas para a área de
humanas.
Já as matérias na área de Ciências não eram cobradas nos vestibulares, por
isso não chegavam a ser estudado pelos alunos, dessa forma ganhou maior
visibilidade apenas em 1887, quando as faculdades de Medicina iniciaram a
cobrança para ingresso e, mais tarde, em 1889, o espaço curricular foi ainda
mais ampliado por conta da Proclamação da República.
Hoje o Estado propõe uma nova reforma para o ensino médio, método já
adotado por outros países, tendo vigência oficial em 2022 no Brasil, mantendo
as matérias já fixas da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), o novo
formato permite que o aluno escolha uma área desejada para especialização
ao longo de sua formação, a mesma pode variar entre interesses e
necessidades do estudante.
Palavras-chave: Educação. Matérias. Brasil.
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A IMPORTÂNCIA DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA EDUCAÇÃO PARA
O DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL DAS FUTURAS GERAÇÕES PÓSPANDEMIA
Isabelle Celina Dias Souza Bohrer1; André Barbosa Vargas2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A Inteligência Emocional é um assunto atual, que vem ganhando espaço nas
discussões que envolvem a educação, a saúde mental e o processo de
aprendizagem. Nesse contexto, o presente trabalho tem o objetivo de
desenvolver a Inteligência Emocional em professores envolvidos no processo
de Alfabetização e oferecer subsídios à práxis docente. As questões
norteadoras para essa pesquisa se referem a: Como o conhecimento da
Inteligência Emocional vem sendo trabalhado no processo de formação dos
professores que atuam no processo de Alfabetização? E como isso pode afetar
no processo de ensino e aprendizagem? Para tanto, será realizado uma
avaliação dos professores de uma escola quanto a compreensão e aplicações
dos conceitosda Inteligência Emocional. Além disso, a partir desta avaliação
será elaborado um curso para capacitar e potencializar a aplicação da
Inteligência Emocional. Espera-se assim, ampliar o conhecimento dos
professores sobre a Inteligência Emocional transformando-o em ferramenta
pedagógica de modo que esse conhecimento seja incorporado em sua práxis.
Palavras-chave:Inteligência Emocional. Ensino-aprendizagem. Alfabetização.
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RELAÇÕES DE GENERO E SEXUALIDADE NA FORMAÇÃO DAS/DOS
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS IES PUBLICAS DO
TOCANTINS
Ismael Barreto Neves Junior1; Luan Pereira da Silva2; Erika da Silva Maciel3.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Tendo em vista a diversidade que a escola proporciona, torna-se cada vez
mais necessário, na formação do professor de Educação Física (EF), o debate
sobre conceitos que serão vivenciados na escola. Dessa forma, esse estudo
pesquisou as relações de gênero e sexualidade na formação das/dos
professores de Educação Física no interior do Tocantins, a fim de responder à
pergunta: Existe o Diálogo de Sexualidade e Gênero nos Projetos Pedagógicos
dos cursos de Educação Física Licenciatura da Universidade Federal do
Tocantins, Câmpus Miracema, Tocantinopólis e Instituto Federal do Tocantins,
Câmpus Palmas? Para tanto, avaliou-se como a temática Gênero e
Sexualidade eram abordadas nos Projetos Pedagógicos de Curso ( PPCs) e
nas matrizes curriculares dos cursos de Licenciatura em Educação Física das
Instituições de Ensino Superior do Tocantins (IES) bem como identificar se nas
matrizes curriculares do curso de Licenciatura em EF do IES do Tocantins há
disciplinas espec ficas sobre ―gênero‖ e/ou ―sexualidade‖, analisar como as
temáticas de gênero e sexualidade são abordadas no curso de EF e discutir o
lugar das relações de gênero e sexualidade nos currículos dos cursos de
Educação Física. Realizou-se então, uma pesquisa de Análise Documental e
concluiu-se que a temática é trazida de forma transversal, como muitas
ementas as quais apresentam os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
que tematizam a transversalidade do tema, mas que não aprofundam o debate.
Na maioria das ementas foi apenas citado o termo ―quest es de gênero‖ ou a
palavra ―gênero‖ mais sem acompanhar uma autora(or) que fomente e debata
o tema com mais profundidade.

Palavras-chave: Educação Física. Gênero. Sexualidade. Currículo.
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A (RE)SIGNIFICAÇÃO DO ENSINO A PARTIR DA FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES NOS ANOS FINAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Ivanilda Cabral da Costa Chaves1; Helena Maria dos Santos Felício2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A formação continuada de professores, em sequência da formação inicial, é
uma necessidade que se apresenta pela própria atividade profissional, que vai
além da participação em cursos e treinamentos esporádicos. Nesse sentido, a
formação continuada pode ser entendida como um processo permanente e
constante de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade dos
professores. A relevância da pesquisa incidi em conhecer como os professores
transpõem o conhecimento construído quando participam de formação
continuada, cujo objetivo geral é compreender e analisar os mecanismos de
(re)significação da prática pedagógica dos professores do Ensino Fundamental
II, de uma escola da rede municipal de ensino de Alfenas (MG), que participam
de formação continuada de professores. A abordagem da pesquisa, quanto ao
objetivo será qualitativa-descritiva e a metodologia é de caráter construtivointerpretativo, cujos instrumentos de coleta de informações utilizados serão o
questionário estruturado e entrevista semiestrutura. Tem-se como resultado
esperado que o professor transponha para à sua prática cotidiana os
conhecimentos que ele constrói quando participa de processos de formação
continuada, para que se tenha um novo olhar sobre a formação continuada de
professores e que esta seja capaz de promover a melhoria do trabalho
docente, (re)significando-o e criando condições favoráveis para que a
transformação aconteça. Conclui-se que (re)significar a ação pedagógica,
resulta em reconhecer o processo pedagógico com algo dinâmico, onde não
somente os conteúdos, mas também as práticas pedagógicas podem ganhar
um novo sentido e serem reinventadas, por meio da adequação, da
contextualização, da aplicabilidade, da significação e da linguagem clara e
precisa.
Palavras-chave: Formação continuada de professores; ensino; (re) significação
das práticas pedagógicas.
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ENSINANDO A HISTÓRIA DAS MULHERES A PARTIR DAS IMAGENS DE
MULHERES NEGRAS, VEICULADAS NA IMPRENSA – 2000-2020.
Ivete Batista da Silva Almeida1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Esta comunicação tem por objetivo discutir o trabalho com a temática da
História das Mulheres, no contexto da História do tempo presente, a partir da
análise das imagens das mulheres na imprensa, com um recorte específico
para a representação das mulheres negras. Tomada como testemunha da
verdade, a imagem potencializa a representação do real, permitindo não só a
realização do propósito de todas as representações que é tornar algo nãofamiliar, ou a própria não-familiaridade, familiar (MOSCOVICI, 2007); mas
também, construindo versões do real, a partir da exposição, ou mesmo da
superexposição dos indivíduos de maneira espetacular, a imagem reconstrói o
mundo e auxilia na criação de estereótipos, ou seja, de modelos reducionistas,
a partir de uma intensa oferta de recortes selecionados, enquadrados e
organizados, a partir dos princípios ideológicos que norteiam a elaboração de
uma narrativa quase que teatral sobre o outro. Quando pensamos na
apresentação dos sujeitos como forma de espetáculo, estamos acompanhando
a visão de Debord, para quem ―o espetáculo não é apenas a apresentação de
um ―farto conjunto‖ de imagens, mas uma relação social entre pessoas,
mediada por imagens‖. (DEBORD, 1997, p.14). Nesse sentido, propomos
amparar os estudos sobre a mulher em nossa sociedade contemporânea a
partir do trabalho com as imagens. Propomos o estudo da história das
mulheres no tempo presente a partir do recorte interseccional, uma vez que ser
mulher, ser mulher negra, ser mulher com deficiência, ser mulher trans, ser
lésbica, ser periférica, ser do sul global, constituem varáveis que tornam as
vidas das mulheres, cada vez mais frágeis, por diferentes, mas também por
mesmas
razões. Compreendendo
que
as
vulnerabilidades
sociais
se entrecruzam, fundamentaremos nossa análise nos trabalhos de Kimberle
Crenshaw, Patrícia Hill-Collins e Carla Akotirene.
Palavras-chave: Ensino de História. História das Mulheres. Interseccionalidade.
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ENSINO DE HISTÓRIA E O FOTOJORNALISMO COMO FONTE.
Ivete Batista da Silva Almeida1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo discutir o uso da fotografia e das fontes do
fotojornalismo no ensino de História. Sendo inegável que a fotografia possua
um lugar central na formação de uma cultura visual e de referenciais
imagéticos coletivos, sobretudo para as sociedades urbanas e que são
bombardeadas pelas imagens da televisão e da internet. Desde os estudos de
Benjamin, às discussões atualizadas por Solange Ferraz e Heloise Costa, a
historiografia acompanha o debate sobre impacto produzido pela
fotorreprodução em nossa percepção sobre o mundo e como provocou ainda
grandes mudanças nos padrões da visualidade das sociedades ocidentais, a
partir de meados do século XIX. Artes, ciências e meios de comunicação
mudam definitivamente com o desenvolvimento das técnicas de reprodução
fotomecânicas, mas, sobretudo, a imprensa se transforma, utilizando a
fotografia como recurso de potencialização do texto, surgindo uma categoria
nova e específica de jornalismo: a fotorreportagem. ―A fotorreportagem é uma
narrativa que resulta da conjugação de texto e imagem, ou seja, da conjugação
de duas estruturas narrativas totalmente distintas e independentes, dentro de
uma amarração própria realizada pela edição‖ (COSTA, 1992). Seguindo o
modelo europeu no Brasil, a fotorreportagem assumiu uma postura de
―testemunha dos fatos‖. Nessa perspectiva, entendemos que, para conhecer
costumes, práticas e cotidianos do passado, o estudo das revistas ilustradas e
do fotojornalismo nos possibilitam não apenas observar imagens, mas
observarmos os elementos que foram selecionados pelos formadores de
opinião, como as imagens de deveriam representar seu tempo, fatos e ideias.
Observar tais hierarquias de temas, gêneros elementos compositivos das
imagens da imprensa, nos possibilita ir além do factual e adentrarmos no
universo das representações sociais e mesmo na melhor compreensão dos
elementos constitutivos dos diferentes repertórios imagéticos dos diferentes
grupos da sociedade brasileira de um passado recente e mesmo dos dias
atuais.
Palavras-chave: Fotorreportagem. Ensino de História. Cultura visual.
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O USO DE JOGOS PEDAGÓGICOS NO ENSINO DE QUÍMICA (UMA
ATIVIDADE DE AVALIA - AÇÃO)
Ivone Nazaré monteiro de Moraes1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Inúmeras dificuldades em relação ao desenvolvimento de atividades que
possibilitem despertar o interesse do aluno ,são preocupações comuns a todos
os professores de escolas públicas. Ir em busca de alternativas que possam de
certa forma ―disputar‖ com tanta tecnologia que ―seduz‖ o aluno é uma tarefa
de preocupação com a aprendizagem que torna o professor capaz de buscar
melhorias em suas práticas para que possa desenvolver uma aula em que o
aluno se entretenha sem perceber que está em meio a um processo de
aprendizagem.
Durante as aulas de química nas turmas de 3ª série na escola a qual lecionava,
observei após uns meses que as turmas dos turnos noturnos demoravam mais
tempo (aulas) para assimilar o conhecimento , e isso me incomodou bastante e
levou a desenvolver uma aula ―diferente‖ ,onde surgiu a ideia de usar jogos
pedagógicos. A ideia seria que os próprios alunos adaptassem e
confeccionassem jogos referente ao tema-aula (Nomenclatura de compostos
orgânicos) ,e que os mesmos aplicariam nas turmas noturnas.
Cada grupo iria para uma turma e de acordo com o número de participantes
que o jogo permitisse eles deveriam formar grupos para desenvolver o jogo
(jogar), Cada dia um grupo se direcionava as turmas,até que todos os grupos
tivessem desenvolvido seu trabalho em todas as turmas.
O resultado foi além das expectativas, melhorando o aprendizado dos alunos
tanto dos submetidos a experiência quanto os que aplicavam.Resultado este
que pude confirmar nas avaliações somativas.

Palavras-chave:
Pedagógicos.
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O USO DO ENSINO INVERTIDO PARA O ESTUDO DO INGLÊS NA
PANDEMIA: UMA EXPERIÊNCIA ON-LINE EM ESCOLA TÉCNICA
FEDERAL DO TOCANTINS
Jader Luiz Gama das Neves1; Udinelquia Gonçalves dos Santos2; Maria
Aparecida Gonçalves dos Santos3

RESUMO
A utilização da internet já está estabelecida em muitas situações atualmente e
surgiu como ferramenta de ensino à distância para muitas escolas do ensino
básico por conta da pandemia de Covid-19. Não foi diferente com uma escola
técnica federal da região norte do Tocantins. O presente texto pretende
apresentar uma experiência de ensino de língua inglesa, ocorrida no primeiro
semestre de 2020, por meio da metodologia de ensino de aula invertida, onde
os estudantes do nível médio da escola federal utilizavam aplicativos, jogos e
vídeos e avaliavam a utilização dessas tecnologias por meio de relatórios
quinzenais enviados ao professor na plataforma Google Classroom, além do
envio de anotações de vocabulário em cadernos por meio de fotografias de
celulares. O objetivo do uso da metodologia de ensino invertido para as aulas à
distância foi fazer com que os alunos trabalhassem com as quatro habilidades
necessárias para o aprendizado de língua inglesa, escrita, escuta, fala e leitura,
de forma autônoma, recorrendo ao professor quando necessário. Observou-se
que a utlização dessa estratégia para o ensino de língua inglesa é eficiente
para o aprendizado do estudante, pois faz com que o mesmo construa seu
próprio percurso de aprendizagem e traz a tecnologia para o centro do
processo de aquisação de conhecimento em língua estrangeira.
Palavras-chave: Ensino. Língua Inglesa. Tecnologia.
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TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
James Pirondi Correia1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A mineração de dados educacionais é uma tecnologia que pode auxiliar o
professor na tomada de decisões e planejamento das suas aulas. Em uma
escola municipal, o professor da sala de informática percebeu que o
rendimento dos seus alunos não estava bom, então pensou em como poderia
melhorar. Será que os alunos que possuem computadores e acesso a eles em
casa teriam melhor desempenho nas aulas? O software gratuito Weka para
mineração de dados é uma ótima ferramenta para ajudar esse professor a
encontrar uma relação entre ter acesso em casa ao computador e o
desempenho nas aulas de informática. Basta realizar uma pesquisa com os
alunos. Eles respondem um questionário (tem ou não acesso ao computador
em casa) e o professor avalia o desempenho desse aluno. Elabora-se uma
tabela com as respostas no formato aceito pelo programa Weka. Nesse caso, o
algoritmo mais adequado para aplicar sobre os dados é o algoritmo de
"clusterização" ou agrupamento. O software é treinado inicialmente com os
dados e depois encontra as relações entres os dados (respostas dos
estudantes e avaliação do professor de cada aluno). Assim, o professor, por
meio da resposta fornecida pelo software, conseguirá tomar alguma atitude
para que o desenvolvimento dos seus alunos seja melhorado. Uma atitude a
ser tomada, por exemplo, é formar duplas (aluno sem computador com outro
que tenha computador), assim o que tem mais facilidade ajudará o colega com
dificuldade. Tecnologias educacionais são um assunto essencial, pois as aulas
tradicionais não funcionam mais e os novos professores necessitam conhecer
tecnologias novas para aplicarem na sala de aula. Se faz necessário introduzir
esses conhecimentos nas licenciaturas: Mineração de dados, Sistema tutor
inteligente e Gamificação, por exemplo. Tecnologias pouco abordadas na
graduação que hoje são essenciais para os novos e antigos professores.
Palavras-chave: Tecnologias educacionais. Software Weka. Mineração de
dados.
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DIALOGICIDADE UM MOVIMENTO PARA ABACAR A ESTÉTICA E A
ÉTICA COMO POSSIBILIDADE DE DINÂMICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
INFANTIL
.

Indaia Schock1; Janaína Schock Strappazzon2.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este trabalho visa um diálogo a cerca do exercício da profissionalidade docente
no que tange a educação infantil neste momento em que o Brasil busca
retornar de forma presencial a educação, possibilidade esta formalizada
através da constante imunização resultado da ampla campanha de vacinação
contra a Covid-19. É de notório conhecimento que o processo educacional
nunca parou, porém precisamos de maturidade para compreender que a
pandemia antecipou em alguns anos uma conversa necessária para que a
educação possa acompanhar a sociedade tecnológica, com a finalidade de
alcançar o maior número de crianças e lograr de êxito na difícil função de
educar para construir o futuro. O objetivo deste estudo qualitativo é vislumbrar
uma proposta educacional possível que encontre um espaço para a construção
de uma reflexão conjunta, sobre as possibilidades de vivências no que se
refere à educação infantil. A metodologia adotada refere-se a uma pesquisa
bibliográfica, para construir este pensamento contaremos com o aporte dos
pensadores: WALLON (1979) para refletir a criança e suas possibilidades,
FREIRE (1979) no que tange a conscientização da educação e a dialogicidade,
HERMANN (2005), e a utilização da ética e da estética a fim de colaborar na
inserção de recursos tecnológicos. A educação é uma ferramenta fundamental
para a construção do alicerce da sociedade que almejamos ser no futuro.
Palavras-chave: Dialogicidade, Educação Infantil, Saberes educacionais.
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O LÚDICO NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM
Janaína Schock Strappazzon1; Indaia Schock2; Elionai de Moraes Postiglione3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este estudo tem como objetivo iniciar uma análise no que tange o lúdico com
possibilidade pedagógica no processo de ensino aprendizagem, na importância
da aplicabilidade na construção de saberes do professor para com o aluno,
quanto do aluno para com o professor, pois é claro que este processo é uma
via de mão dupla onde quem ensina também aprende e vice versa.
Entendemos que brincar, fantasiar, jogar, crianças e aprendizagem são termos
que se interligam. Embasamos nosso aporte teórico em autores como Vygotsky
(1996) e Wallon (1979) que nos norteiam sobre a importância da brincadeira e
do jogo no que tange o desenvolvimento infantil e na construção do
conhecimento. Nesse sentido iniciamos com teorias sobre a curiosidade da
criança que pode ser despertada com brincadeiras, experiências lúdicas
objetivando ampliar seus conhecimentos, contribuir no desenvolvimento de
habilidades cognitivas, motoras e linguísticas bem como na construção do
conhecimento e do ser sujeito em seu processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Educação infantil. Ludicidade. Atividades Sensório-motoras.
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PERCURSO HISTÓRICO DO MAGISTÉRIO INDÍGENA NO TOCANTINS
LIMA, Jandira R. A.1, MACEDO, Maria de L. L.2, FREIRE, José Carlos.3,
SANTOS, Jocyleia S.4
RESUMO
O estudo registra o percurso histórico do curso de formação de professores
indígenas do Estado do Tocantins, Curso em Nível Médio na Modalidade
Normal – Magistério Indígena. Este Curso tem a finalidade de formar indígenas
para atuarem nas escolas localizadas em suas comunidades e atende,
atualmente, professores de sete povos indígenas (Xerentes, Javaé, Karajá,
Apinajé, Krahô, Krahô Kanela, Karajá Xambioá). Segundo Muniz (2017, p.78),
―os povos estão distribu dos em mais de 140 aldeias‖. Os encontros são
realizados semestralmente, sempre no período de férias ou recesso das
escolas, tendo em vista que os professores precisam permanecer no local por
um período médio de 30 dias, visando garantir a carga horária mínima de cada
etapa. O Curso, frequentemente, é ministrado no Centro de Ensino Médio
Indígena Xerente Warã – CEMIX, localizado no Município de Tocantínia.
Destacamos que, dos 250 cursistas, 98 estão formados e atuam como
professores em sala de aula, 17 ainda cursam o Magistério e 83 estão
cursando sem trabalhar em nenhuma função nas escolas localizadas nas
comunidades indígenas, 52 desistiram.
Palavras-chave: Formação de professores; Magistério Indígena; Educação
Indígena.
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FALA ESTUDANTE, FALA PROFESSOR: UMA PROPOSTA DE ESCUTA
PARA O ENSINO ONLINE, HÍBRIDO E PRESENCIAL
GUERRA, Aline1; ALVES, Jane.2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Buscando expandir os espaços de diálogo entre alunos e educadores da
Escola Estadual Silviano Brandão (EESB) e, especialmente, almejando superar
o desafio de ampliar a participação efetiva dos alunos nas aulas online e/ou
híbridas. Pois, desde 2020, por ocasião da pandemia da Covid 19 e com o
início das atividades remotas, a escola vem buscando estratégias de
aproximação com os alunos.
Neste sentido, surgiu a ideia de utilizar a escuta ativa - proposta neste trabalho
- técnica que auxilia a manter um diálogo mais eficiente, onde o ouvinte é
capaz de interpretar e assimilar todo o conteúdo expresso pelo interlocutor, de
forma sincera e empática.
O jovem sempre esteve presente em pesquisas científicas, foi observado,
analisado, interpretado, mas poucas vezes foi ouvido. Por esse motivo, elegeuse escutá-lo para que possa expressar o que sente, deseja e pensa sobre as
aulas on-line e/ou híbridas.
A escuta ativa traz grandes benefícios ao desenvolvimento pessoal e coletivo.
Promove relação interpessoal integral capaz de comunicar com clareza e
eficiência. Gera confiança, fortalece a empatia, estimula o trabalho em equipe,
além de dispor de informações relevantes. Sendo imprescindível para o bom
crescimento do trabalho democrático.
As estratégias de escuta permitem ao jovem participar da composição
curricular de sua escola. A aplicação deste trabalho está sendo realizada nas
mídias sociais da EESB, mas pode ser facilmente adaptada a outros
ambientes, como empresas, fábricas, etc. assim como, nos momentos
presenciais.
Atualmente, onde o ambiente escolar físico dá lugar às plataformas midiáticas
e aplicativos, a escuta ativa pode ser uma grande aliada para oportunizar a
inserção do jovem e ampliar sua participação, visto que o espaço-tempo de tais
ambientes é diferenciado e atrativo. Assim, estaremos no rumo certo para
tornar o jovem sujeito de sua aprendizagem - protagonista - dentro e fora da
escola.
Palavras-chave: Escuta ativa. Ensino híbrido. Plataforma midiática.
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A EDUCAÇÃO POPULAR NAS ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS: 20
ANOS DE PESQUISAS PUBLICADAS NA ANPED
Janguila de Anacleto dos Reis 1; Pedro Augusto Hercks Menin2;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este trabalho teve por objetivo analisar a educação popular libertária nas
escolas públicas brasileiras a partir de trabalhos apresentados em congressos
nacionais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação - ANPED desde 1998. As metodologias utilizadas foram: pesquisa
bibliográfica, análise de conteúdo de Bardin, bem como uma abordagem do
tipo qualitativo, para a análise comparativa dos conteúdos. Após, a
investigação, foi possível observar em linhas gerais que a educação popular
libertária está longe de ser minimamente efetivada nas escolas públicas
brasileiras; que o diálogo é reconhecido como um dos mais poderosos
instrumentos da educação popular; e que as qualidades que tal perspectiva
possibilita na formação dos alunos, bem como a proposição desta educação,
pode, de várias maneiras, melhorar a qualidade da educação escolar, com
vistas a ampliar possibilidades de termos uma sociedade mais justa e
igualitária. Concluímos que o tema tem surgido com relativa frequência,
indicando que há interesse e relevância por esta temática de pesquisa no
decorrer de duas décadas. A forma como o assunto é abordado nas reuniões
anuais / bianuais da ANPED demonstra que este paradigma de educação é
considerado pertinente, e a frequência com que ele é abordado indica a
relevância que é dada a esta temática. Também se indica em linhas gerais que,
nos trabalhos docentes realizados nas escolas, mesmo considerando um um
contexto histórico de anos de lutas e debates, este modelo de educação ainda
não faz parte do cenário prático pedagógico comumente encontrado.
Palavras-chave: Educação Popular; ANPED; escolas públicas.
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LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UEFS: ATOS DE CURRÍCULO
E CONCEPÇÃO DE FORMAÇÃO DE EGRESSOS
Janyelle Costa da Circuncisão1
.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O processo ensino e aprendizagem, especificamente, o que se concretiza no
ambiente escolar, é mediado pelo conhecimento e produz os chamamos atos
de curr culo, definidos como ―as atividades que se organizam e se envolvem
visando uma determinada formação, operacionalizada via seleção,
organização, formulação, implementação, institucionalização e avaliação de
saberes, atividades, valores [...], (MACEDO, 2007, p. 38). O ensino é uma
ferramenta importante na produção desses atos e para entender as questões
do ensino, é fundamental considerar o currículo como uma construção
sociopedagógica, intencionalmente refletida para conduzir o processo ensino e
aprendizagem. Assim, realizou-se uma entrevista semiestruturada com um
grupo de professores de Educação Física atuantes na rede básica de ensino,
egressos da UEFS, com o objetivo de analisar compreensivamente seus atos
de currículo e a concepção de formação subjacente a esses atos. A opção
metodológica para essa investigação, foi de cunho qualitativo, de caráter
exploratório, posto, seu foco está na subjetividade do objeto analisado.
Entende-se, o currículo ancorado na ideia de produção humana, construído
historicamente de forma intencional, deste modo o ensino, se configura como
condutor das intencionalidades curriculares e formacionais, materializando-se
na prática pedagógica mediante as ações curriculantes. É assim, que percebese a relação triangulada entre currículo, atos de currículo e ensino. Conclui-se
a partir das narrativas dos licenciados, que desenvolvem o processo em
parceria, partindo da relação professor-aluno, essência dos atos de currículo,
considerando que juntos, são produtores dos atos, que potencializam o cenário
educativo. No tocante sobre a concepção de formação, enunciam questões
referentes aos conhecimentos construídos na graduação, as múltiplas
dimensões que constituem o processo formacional e seu caráter de
continuidade ao longo da vida profissional. As concepções de formação
expressas pelos licenciados, traduzem suas experiências formacionais vividas
durante o curso de licenciatura, assim como são ressignificadas diante do seu
itinerário.
Palavras-chave: Educação Física. Atos de Currículo. Concepção de Formação.
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ENSINO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE
HOSPITALIZADO POR MEIO DO ENSINO REMOTO: RELATO DE
EXPERIÊNCIA

Jaqueline Almeida Guimaraes Barbosa1;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Introdução: A pandemia da COVID-19 implicou na necessidade de afastamento
social, exigindo que o ensino fosse readaptado para o formato virtual nos
diferentes cursos. Assim, novas metodologias precisaram ser pensadas para
este novo formato. Objetivo: relatar a estratégia utilizada para o ensino da
assitência de enfermagem a adultos hospitalizados de forma remota.
Metodologia: Foi criado um caso clínico hipotético semelhante ao perfil de
pacientes atendidos nas unidades de internação, de um paciente idoso
internado para realização de cirurgia de câncer intestinal e com comorbidades
crônicas. O quadro clínico era atualizado periodicamente, à semelhança de
como ocorre na realidade. O caso clínico foi trabalhado ao longo de 4
semanas, com encontros síncronos voltados para o debate e atividades
assíncronas voltadas para estudo e elaboração do plano de cuidados de
enfermagem, em dias alternados. Foi disctutida a aplicação do Processo de
Enfermagem contemplando os diagnósticos de enfermagem, resultados
esperados e intervenções de enfermagem, com a realização da prescrição de
enfermagem, considerando a utilização das taxonomias NANDA, NIC e NOC.
Resultados: Na primeira semana foi trabalhada a fase do Histórico de
Enfermagem, com discussão da coleta de dados e exame físico. Na segunda
semana foi enfatizado o plano de cuidados no pré-operatório. Em seguida foi
trabalhada a assistência no pós-operatório imediato, e posteriormente a
preparação para a alta hospitalar. Ao final o grupo de 6 estudantes
apresentou o caso contendo todas as etapas, quando foi possível observar a
aprendizagem obtida e também as limitações da metodologia utilizada. Os
discentes manifestaram dificuldades principalmente na compreensão dos
aspectos relacionados à avaliação física do paciente, e também no uso das
taxonomias. Conclusão: A experiência foi efetiva, mas sinaliza a necessidade
de se assegurar reforço para estes estudantes tão logo o ensino presencial em
hospitais seja possível, o que já era previsto pelos doscentes.
Palavras-chave: Ensino superior. Enfermagem. Ensino remoto.
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RECURSOS DIDÁTICOS UTILIZADOS NO ENSINO DE QUÍMICA, COM
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE MANAUS
Antônia Jaqueline Vitor de Paiva1; Robson Vieira Kakijima2; Adriano Teixeira de
Oliveira3; Kátia Helena Serafina Cruz Schweickardt4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A Química é uma ciência com um grau de abstração elevado, sendo este um
dos motivos na qual é tão importante a adoção de recursos didáticos que visam
a melhor elucidação dos fenômenos químicos estudados pelos alunos. O
objetivo desse estudo foi verificar os recursos didáticos utilizados no ensino de
Química e sua frequência de uso nas escolas públicas de Manaus. Essa
pesquisa se caracteriza como descritiva, realizada através de uma abordagem
quantitativa e teve como fundamentação teórica de livros e artigos científicos
sobre o uso de recursos didáticos no ensino de Química. As atividades foram
realizadas em Manaus nas unidades escolares: CETI (Centro Educacional de
Tempo Integrado Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo) e Escola Estadual
Deputado Josué Cláudio de Souza escolhidas aleatoriamente, nas turmas de
1º, 2° e 3° do ensino médio, sendo elaborado um questionário para os alunos.
Para a formulação dos questionários foram selecionados recursos alternativos
tais como: visuais, auditivos e audiovisuais. Esses questionários foram
aplicados para 153 alunos das duas escolas. O estudo mostrou que os
recursos didáticos mais utilizados no ensino de Química são os recursos
visuais em destaque o quadro, o livro didático e a tabela periódica que são
utilizados semanalmente, os recursos audiovisuais mais utilizados são o data
show, o laboratório de química e os experimentos na sala de aula que são
utilizados mensalmente, já os recursos auditivos mostrou-se pouco utilizados
na sala de aula. Contudo identificou-se que os professores utilizam recursos
didáticos de forma recorrente na sala de aula, como um simplificador do ensino
e aprendizagem e na mediação do conhecimento.
Palavras-chave: Recursos visuais. Recursos auditivos. Recursos audiovisuais.
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A UTILIZAÇÃO DA TEORIA DA OBJETIVAÇÃO PARA SUBSIDIAR
ATIVIDADES COM ALUNOS CEGOS E/OU COM BAIXA VISÃO
.

Jaqueline Santos Vargas Plaça1; Shirley Takeco Gobara2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente estudo tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre o uso das
Tecnologias Assistivas (TA) como artefato cultural para auxiliar alunos cegos
ou com baixa visão no contexto escolar. Para tal, assumiu-se como referencial
teórico-metodológico a Teoria da Objetivação (TO) de Luis Radford. Nesse
estudo, levantamos as necessidades nos atendimentos dos alunos com baixa
visão e cegos e selecionamos as tecnologias assistivas adequadas às
necessidades de aprendizagem das três alunas (duas com baixa visão e uma
cega) participantes da pesquisa. Elaboramos uma atividade de ensino e
aprendizagem baseda na TO utilizando Tecnologias Assistivas. Na TO o
objetivo do ensino e aprendizagem é estudar tanto os saberes dos alunos,
quanto o processo de formação dos alunos como sujeitos humanos. Assim,
propomos atividades com a temática Terra e Universo, a fim de verificar se as
TA ajudariam na aprendizagem. Os resultados apresentaram evidências do
encontro das alunas com os saberes relacionados ao tema dia e noite e
rotação da Terra. Observamos mudanças das alunas com baixa visão durante
a realização da atividade, ao aceitarem-se mutuamente, após um início de
tensão em que uma delas queria resolver os problemas sozinha. Tais
mudanças foram possibilitadas pelo labor conjunto entre elas e a professora.
Com a aluna cega, identificamos que ela se tornou motivada durante as
interações, uma vez que no início ela estava tímida e retraída e aos poucos foi
interagindo e se entusiasmando com a resolução dos problema durante labor
conjunto com a professora. Essa proposta de ensino e aprendizagem, se
mostrou favorável para romper com o estado de alienação que as alunas com
deficiência são submetidas no ambiente escolar, pois, de maneira geral, em
várias situações do contexto escolar, os alunos aparecem isolados e têm
poucas oportunidades de participar efetivamente das aulas regulares e dos
espaços coletivos de convivência.
Palavras-chave: Tecnologias Assistivas. Teoria da Objetivação. Inclusão.

1

Doutorado em Educação, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, jkvargas@hotmail.com
2

Professora Titular, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, stgobara@gmail.com

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
349

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

AFINAL, O QUE É UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM?
REFLEXÕES E PRÁTICAS EM UM CONTEXTO ONLINE
Jardel Lucas Garcia1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Por vezes, o cotidiano de professores e alunos pode restringir a concepção do
que é realmente um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Nas práticas
diárias, costuma-se associar esse conceito somente àquele repositório de
conteúdo onde os docentes depositam materiais para os discentes, situação
bem comum na qual o digital se revela apenas como uma emulação da sala de
aula. Essa concepção é limitante seja para contextos de educação presencial,
híbrida ou a distância. Contudo, uma perspectiva híbrida de ensino e
aprendizagem vai além da separação entre o que é físico e o que é digital,
supera o conceito de modalidade ao unir – e não separar – presencial e virtual.
Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo propor essa reflexão
sobre o que são os AVA, suas distinções e aplicabilidades, através de práticas
em uma turma de um Curso Superior de Tecnologia em Redes de
Computadores. A Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) foi a metodologia
escolhida e consistiu em criar cenários de prática em diferentes ambientes:
Moodle (prataforma agregadora), Google Meet (aulas síncronas), Gather
(ambiente virtual 2D), Pluto (ambiente virtual 3D) e SecondLife (metaverso 3D).
Para concluir as tarefas, os estudantes experimentaram, ambientaram-se e
desenvolveram tarefas colaborativas nesses diferentes ambientes e os
avaliaram quanto às suas potencialidades e práticas possíveis, o que resultou
numa tabela comparativa que os categorizou quanto aos quesitos e
possibilidades de: sincronicidade, assincronicidade, compartilhamento de
arquivos, gravação, customização, avatar, abertura, hardware mínimo. Assim,
concluiu-se que é necessário ressignificar o conceito de AVA, já que essa
caracterização deve basear-se mais na experiência do que em plataformas e
padrões específicos, já que uma educação digital possui diversos modelos que
variam com a intensidade das tecnologias envolvidas, isto é, não há uma
concepção única, correta e definitiva sobre o que é educação digital ou um
Ambiente Virtual de Aprendizagem.
Palavras-chave:
Categorização.
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APRENDIZAGEM COLABORATIVA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS
COM REPLIT: POTENCIALIDADES MULTIMODAIS
Jardel Lucas Garcia1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente trabalho objetivou demonstrar uma experiência prática de educação
colaborativa através do uso da ferramenta online Replit para o ensino de
Algoritmos e Programação em uma turma do Curso Superior de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Em um contexto de ensino remoto em
razão da pandemia da COVID-19, uma disciplina como Algoritmos e
Programação, já conhecida por sua complexidade, constituiu mais um desafio,
já que todas as práticas precisaram ser realizadas sem laboratório de
informática. Assim, para contornar problemas de atender a requisitos mínimos
de harware e software, incompatibilidade de sistemas operacioanis e outras
complicações possíveis em ferramentas instaláveis, optou-se por utilizar o
Replit – ambiente integrado de desenvolvimento (IDE) – para desenvolver as
práticas. O software é acessível por navegador e possui uma versão gratuita
que permitiu desenvolver algoritmos compartilhando código entre alunos e
professores de modo a permitir tanto a visualização quanto a escrita, seja em
modo síncrono ou assíncrono. Os alunos puderam entregar exercícios em
tempo real, desenvolver algoritmos em conjunto (aplicando metodologias como
o Coding Dojo, através da qual desenvolveram algoritmos em pares com base
num problema) e realizar tais tarefas tanto pelo computador quanto pelo
smartphone sem precisar instalar nada. Quanto ao professor, foi possível
visualizar as telas dos alunos em tempo real enquanto desenvolviam
algoritmos, bem como recebê-los de maneira fácil, organizada e em um único
local, sem download ou upload de arquivos - como normalmente se faz por email ou por ambientes virtuais e aprendizagem tradicionais. Tais práticas no
Replit foram avaliadas positivamente tanto pelos alunos quanto pelos
professores. Assim, percebeu-se que essa forma de aprendizagem
colaborativa foi fundamental nesse período e que, embora tal metodologia não
dependa exclusivamente de tecnologia, ela pode potencializar as situações
didáticas para que os alunos e professores possam construir conhecimentos
coletivamente, independentemente da modalidade de ensino.
Palavras-chave: Replit. Programação. Aprendizagem colaborativa.
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O INGLÊS POPULAR: PROJETO PARA O 6º E 7º ANOS
Jarliso da Silva Almeida1
RESUMO
Este projeto sobre o Inglês Popular pretende desenvolver uma proposta de
ensino com jornal para o 6ª e 7º ano do Ensino Fundamental e destina-se a
conduzir os alunos à pesquisa em diferentes estabelecimentos comerciais da
cidade de Itaituba, a fim de coletar imagens e dizeres que são de uso no
cotidiano dos alunos brasileiros, e que através de folhetos de propagandas
trazem palavras e expressões utilizadas espontaneamente como se não
fossem de idioma estrangeiro. Este projeto é útil e necessário porque traz o
estímulo aos alunos de organizar o que vivenciam na prática de se expressar
em inglês, sem a pressão de memorizar, podendo verificar qual o número de
palavras eles já utilizam no dia a dia, o que os incentivará a buscar cada vez
mais palavras e expressões que estão ao seu redor, fazendo parte da sua
rotina, devendo ampliar seus conhecimentos. Objetivando estimular os alunos
da 6ª e 7º ano do Ensino Fundamental a constatação de que eles já estão
inseridos no uso do inglês no dia a dia, em estabelecimentos comerciais,
necessitando praticar de modo formal, utilizando através da pesquisa em textos
publicitários e de jornais as habilidades de leitura, escrita, redação e tradução.
Como procedimento metodológico a pesquisa será de campo, no qual os
alunos, serão divididos em grupos de 5, com foco no comércio, por ramo de
atividade (supermercados, farmácias, lojas, academias, salões de beleza, etc.)
onde poderão tirar fotos das embalagens dos produtos, formar frases e
pequenos textos os quais após a coleta e seleção utilizarão nas aulas.
Também poderão fazer estatística das palavras inglesas que mais aparecem
nos estabelecimentos comerciais de Itaituba. Conclui-se que o projeto
contribuirá nas habilidades de leitura, interpretação, tradução e produção de
textos publicitários e de jornal, com auxílio de dicionários, livros e tradutores
digitais.
Palavras-chave: Ensino da Língua Inglesa. Projeto no Ensino Fundamental.
Textos Publicitários.
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A QUÍMICA DOS FERTILIZANTES: UMA PROPOSTA EXPERIMENTAL
PARA O ENSINO REMOTO EMBASADA NA HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS
Valéria Pereira Soares1; Jeane Cristina Gomes Rotta2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A escola possui, também, um papel fundamental na inclusão de vários
aspectos
culturais e sociais. Nesse sentido, propor conteúdos
contextualizados, em uma abordagem problematizadora e com a História da
Ciências pode contribuir para um ensino que promova, além da apropriação de
conteúdos científicos, também uma postura mais crítica e participativa dos
estudantes. Portanto, o objetivo dessa proposta foi utilizar a História da Ciência
e a experimentação, com viés investigativo, para abordar a temática
fertilizantes no Ensino Médio. A metodologia consistiu na elaboração de uma
proposta com quatro encontros, onde no primeiro Encontro será realizada uma
conversa inicial com os estudantes, utilizando uma abordagem
problematizadora para conhecer o que eles sabem sobre os fertilizantes. No
segundo Encontro será apresentado o experimento ―A importância dos
nutrientes para o desenvolvimento das plantas‖ que visa fazer o plantio de
sementes de rúcula em dois recipentes com algodão úmido. Em um recipente
será adicionado fertilizante químico líquido NPK e no outro apenas água e os
estudantes acompanharão o crescimento das sementes por dez dias.
Pretende-se a partir desse experimento discutir e problematizar sobre a
importância dos fertilizantes químicos e orgânicos para as plantas e refletir
sobre o uso de cada um deles, além de abordadar o Ciclo do Nitrogênio. No
terceiro encontro abordaremos um capitulo do livro ―Os Botões de Napoleão As 17 Moléculas que Mudaram a História‖ abordando o contexto histórico a
prrtir de leitura e discussões do texto. No Encontro final serão discutidos os
resultados do experimento e as considerações finais da atividade. Essa
proposta será realizada no segundo semestre de 2021 e espera-se estimular a
participação dos estudantes a partir de uma abordagem de ensino a utilização
da abordagem problematizadora consigam ter um posicionamento mais crítico
e humanizado frente ao conhecimento científico, além de favorecer a
apropriação dos conteúdos de química.
Palavras-chave: Experimentação. Ensino de Química. História das Ciências.
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A INFLUÊNCIA DA IDEOLOGIA MIDIÁTICA NOS DEBATES POLÍTICOS
EDUCACIONAIS
Jéssica Laiane dos Santos1; Valéria Scomparim2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este trabalho teve como objetivo abordar diferentes perspectivas construídas
ao redor do conceito de poder, levando em consideração a conceitualização
para diferentes autores, porém o enfoque principal foi a análise do quarto poder
e de suas influências sobre a sociedade, buscando a compreensão de como a
mídia (quarto poder) pode interferir e manipular diferentes instâncias, como os
espaços democráticos e as ações do cidadão. Para que essa análise pudesse
ser construída, foi realizada a leitura e interpretação de artigos de grandes
jornais ou revistas online, que abordaram nos últimos 5 anos a discussão
relacionada a retirada da Sociologia e Filosofia da matriz curricular do Ensino
Médio. A partir da leitura dos artigos na íntegra, foi possível perceber qual o
tipo de ideologia é propagado por cada jornal ou revista analisado, e como
essa grande mídia influência seus leitores com suas palavras. Esse estudo se
mostrou muito pertinente para o atual momento que estamos vivendo
(Pandemia Covid 19), em que a educação está sendo alvo de diferentes
interferências políticas, em que o poder midiático está ainda mais forte, e ao
mesmo tempo vivemos desmanche da democracia e da cidadania.
Palavras-chave: Quarto Poder, Democracia, Cidadania.
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A INTENSIFICAÇÃO DAS VIOLÊNCIAS PELOS CONFLITOS NAS
RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA ESCOLA
Jéssica Veloso Morito1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo compreender como as situações de violência
ocorrem nas relações professor-aluno, na visão de estudantes do Ensino
Fundamental (ciclo II), em uma escola de ensino integral. Como metodologia
desenvolveu-se uma pesquisa-intervenção, com ateliês utilizando a arte para
ouvir e compreender as relações em sala de aula. Com as análises dos
discursos percebeu-se que o reconhecimento social foi essencial para
compreender as raízes das violências e propiciou à escola a função de
vislumbrar como os conflitos culminavam na obstrução das socializações nas
relações no seu interior; a forma autoritária de alguns docentes possibilitou
conflitos geracionais, pois não levou em consideração a ampla conexão de
diferentes estudantes e suas diferenças; o autoritarismo na escola intensificava
as violências estabelecendo tensões nos discentes humilhados e, por vezes,
violentos; por fim, usando de uma visão formativa democrática e
humanizadora, com escuta ativa, espaços igualitários de diálogo e os debates
aos diferentes tipos de situações que ocorrem em seus espaços coletivos,
percebeu-se um potencial de transformações nas relações, encarando os
conflitos sociais como potencialidades para mediação e, posterior, resolução
coletiva.
Palavras-chave: Violência escolar. Relações interpessoais. Conflito.
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LUIZ GONZAGA E A FLAUTA DANADA DE BOA!
Jevison Cesário Santa Cruz1; Maria do Rosário Alves Leite2; Luis Felipe
Ferreira de Souza3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A educação musical construiu seu lugar na história, uma vez que a importância
da música é significativa para o desenvolvimento psicossocial do sujeito.
Assim, uma das maneiras de vivênciar a música na sala de aula é através do
uso do instrumento melódico flauta doce soprano, devido a sua popularidade,
seu baixo valor aquisitivo, sua facilidade na execução de pequenas melodias e
similiaridade sonora com a voz humana, proporcionando aos estudantes
experiências exitosas. Desta feita, desenvolveu-se com uma turma de 5° ano
do ensino fundamental, num total de 20 alunos, em uma escola da rede privada
de ensino na região metropolitana do Recife/PE, no bimestre maio-junho de
2021, o projeto intitulado: ―Luiz Gonzaga e a flauta danada de boa!‖, cujo
objetivo foi explorar obras do artista nordestino Luiz Gonzaga através da flauta
doce. A metodologia utilizada baseou-se na audição e repetição das músicas
selecionadas através do diálogo entre docente e discentes, a medida que
conheceram um pouco da história do saudoso rei do baião e sua inseparável
sanfona. Assim, optaram pelas seguintes canções: Asa Branca, Assum Preto e
Sabiá. Durante as aulas, cada estudante tocava individualmente sua flauta
doce, a fim de que o docente pudesse corrigir dificuldades sonoras ou do
dedilhado barroco.Como resultados os estudantes contemplaram os quesitos
da BNCC: 1) Contextos e práticas e 2) processos de criação.Para a
culminância e divulgação do projeto, gravou-se um vídeo com os discentes
tocando em conjunto o repertório, o qual foi encaminhado aos seus
responsáveis via WhatsApp. A ênfase para músicas de maior apelo na cultura
de massa reforça a necessidade de haver maior atenção para gêneros típicos,
portanto, observou-se que artistas regionais precisam ser rememorados no
contexto escolar a fim de que a identidade cultural de cada região possa ser
discutida e valorizada.
Palavras-chave: Educação Musical. Flauta Doce. Luiz Gonzaga.
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CIÊNCIA NA COZINHA
Joana Mello Ribeiro Ruocco1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A interrupção das aulas presenciais, em decorrência da pandemia de Covid-19,
trouxe grandes desafios para o ensino de ciências da natureza nos anos finais
do ensino fundamental. O primeiro deles era trabalhar conteúdos que fossem
significativos nessa circunstância; além disso, conseguir trabalhar de forma
investigativa e propor atividades práticas em que os alunos se deparassem
com fenômenos naturais e tivessem o desafio de analisá-los e de levantar
hipóteses que os explicassem.
Percebemos que, ao ficarem o dia todo em casa no período de distanciamento
social, os jovens se aproximaram da rotina doméstica, participando mais
ativamente dela. Foi escolhido, então, trabalhar com o tema ciência na cozinha,
a partir uma série de videoaulas que propõem que os alunos executem e
analisem receitas culinárias que envolvem vários fenômenos naturais.
Receitas de batatinha no forno, de rabanetes em conserva, de salada e de
brigadeiro com biscoito possibilitaram a observação dos processos de difusão e
osmose. Uma receita de molho de salada e um truque para saber se o ovo está
novo ou velho trouxeram a questão da densidade. As receitas de pão caseiro,
coalhada, levain e pão sourdough possibilitaram que os alunos investigassem a
ação de microrganismos fermentadores e a relação que há entre a temperatura
ambiente e a velocidade do metabolismo desses microrganismos.
O trabalho com ciência na cozinha foi bastante significativo para os alunos e as
atividades avaliativas propostas nos mostraram que eles foram capazes de
transpor os conhecimentos para outros contextos.
Os v deos da série ―Ciência na Cozinha‖ podem ser acessados no link abaixo:
https://escolaveracruz.padlet.org/jmrruocco/ciencianacozinha
Palavras-chave:
científica.
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POR UMA EDUCAÇÃO DECOLONIAL: DA REFLEXÃO À PRÁTICA
João Alberto Steffen Munsberg1; Otávio Nogueira Balzano2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A interculturalidade como estratégia da decolonialidade, muito especialmente
no campo da educação, ganha importância cada vez maior no âmbito
acadêmico. Assim, reflexões e discussões realizadas pelo coletivo de
pesquisadores vinculados ao Grupo de Pesquisa em Educação Intercultural
(GPEI), do PPG em Educação da Universidade La Salle – UNILASALLE, de
Canoas/RS, resultaram em pesquisas na perspectiva decolonial. Ao se pensar
a educação brasileira desde o local, analisam-se possibilidades de
decolonização da educação no tocante a aspectos como modelo pedagógico,
currículo e formação docente e discente. Neste texto, objetiva-se refletir sobre
três produções, as quais se articulam via interculturalidade: proposta
pedagógica, currículo e formação de estudantes/atletas. Para tanto, realizou-se
estudo de cunho exploratório sobre as pesquisas, tendo como referencial
teórico princípios e pressupostos de pensadores preferencialmente latinoamericanos. Constata-se que a interculturalidade se constitui em estratégia
viável para a decolonização da educação, contrapondo-se à racionalidade
moderna-colonial-eurocentrada, ainda hegemônica no Brasil. Nesse sentido,
propõe-se decolonizar o saber (conhecimentos), o ser (subjetividades) e o
poder (político e econômico). Ou seja, educação intercultural decolonizadora
implica decolonizar os conhecimentos, as subjetividades e a história. Entendese que muito de uma possível e necessária mudança na educação depende da
atuação docente no espaço escolar, com proposição de currículos
interculturais, sob olhares outros e abordagens outras, com conteúdo,
procedimentos, atitudes, posturas e relações que privilegiem a formação para
intervenção transformadora da realidade. Em efeito, conclui-se que é
necessário investir na formação de docentes e discentes na perspectiva
decolonial, preparando cidadãos para que sejam capazes de compreender,
intervir e transformar a realidade em que vivem.
Palavras-chave: Decolonialidade. Educação intercultural. Currículo.
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ARQUÉTIPOS DE PROCRASTINAÇÃO ACADÊMICA: MODELO BASEADO
NOS CONCEITOS DE AUTORREGULAÇÃO AUTOEFICÁCIA E
PERFECCIONISMO
Autor João Florêncio da Costa Júnior1; Diogo de Menezes Cortez Bezerra2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A procrastinação acadêmica gera diversos problemas e consequências
negativas tanto em nível individual quanto coletivo: baixa performance dos
discentes, aumento de stress, efeitos negativos na saúde física e mental,
desperdícios de recursos e talentos. Portanto, precisa ser estudada e
entendida em suas diferentes formas, para que se possa desenvolver
mecanismos de superação. O presente trabalho busca, através de uma revisão
sistemática da literatura, determinar qual a relação entre procrastinação
acadêmica, autoeficácia e perfeccionismo ao passo em que analisa as
estratégias, ferramentas ou técnicas geralmente utilizadas para superar a
procrastinação acadêmica. De modo a analisar os artigos relevantes para as
questões desta pesquisa, foi realizada primeiramente uma revisão
bibliométrica, seguida de uma revisão sistemática, utilizando-se da técnica de
análise de conteúdo em um protocolo de pesquisa com cinco estágios distintos,
que resultou na análise detalhada de 16 artigos científicos. Com relação à
natureza dos trabalhos, percebeu-se que os estudos não possuíam uma
aplicação prática imediata; a maioria das pesquisas era exploratória,
apresentando absoluta predominância de métodos quantitativos com utilização
de surveys baseadas em diferentes escalas. Como resultado, os autores
puderam propor arquétipos de comportamento do procrastinador acadêmico,
baseado na interrelação entre autoeficácia e autorregulação e a influência do
perfeccionismo. Também foi possível, através do desenvolvimento dos
arquétipos e da análise das estratégias, técnicas e ferramentas utilizadas, gerar
insights para orientar pesquisadores, acadêmicos e profissionais da educação
no entendimento sobre o impulso ou hábito da procrastinação acadêmica e
possíveis formas de superação.
Palavras-chave: Procrastinação Acadêmica. Autorregulação. Autoeficácia.
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VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NA PERSPECTIVA DA GESTANTE
Joaquim Henrique Ribeiro Pereira1; Fernando Rodrigues Peixoto Quaresma2;
Adriana Paiva Camargo Saraiva3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A violência obstétrica (VO) constitui uma violação de direitos humanos e grave
problema de saúde pública e é caracterizada por atos negligentes, temerários,
omissivos, discriminatórios e desrespeitosos praticados durante assistência à
saúde, que acabam por atingir a integridade física e moral das mulheres
(GRAY et al., 2019). Um dos fatores que levam a ocorrência natural e frequente
de VO é a falta de informação, tornando a mulher vulnerável a violações que
passam despercebidas tanto pela parturiente como por familiares e
acompanhantes. Todavia, o Ministério da Saúde define que a mulher deve ser
orientada durante o pré-natal quanto ao risco de violência institucional e
práticas não recomendadas com a parturiente durante o trabalho de parto e o
com o recém-nascido (RN) após o nascimento. Nesse contexto, procedeu-se a
pesquisa descritiva, transversal e quantitativa, visando verificar o conhecimento
sobre violência obstétrica na perspectiva de cerca de n=60 gestantes em
acompanhamento pré-natal. Embora o tema esteja descrito em leis e outros
instrumentos jurídicos muitas mulheres vivenciam experiências de parto não
compatíveis com o preconizado pelas autoridades de saúde, persistindo ainda
casos de assistência baseada em intervenções ineficazes e sem o
consentimento da paciente. Nesse sentido, é mister refletir se a falta de
conhecimento pode resultar em atos de violência obstétrica que não são
percebidos pela parturiente exatamente pelo fato do desconhecimento do tema.
Palavras-chave: Assistência integral à saúde da mulher. Parto normal. Parto
humanizado.
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ROSA PARA MENINO, AZUL PARA MENINA: NARRATIVAS DE CRIANÇAS
DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE GÊNEROS E SEXUALIDADES
John Jamerson da Silva Brito1; Witembergue Gomes Zaparoli2;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
As divisões de gênero são fortemente notadas em coisas cotidianas, como as
brincadeiras, cores, roupas e objetos. Dessa forma, o presente trabalho
apresenta a percepção de crianças do ensino fundamental/anos iniciais em
relação as construções sociais das coisas tidas como de menino e de menina.
A pesquisa ocorreu com crianças entre 09 e 11 anos de uma escola pública
municipal da cidade de Imperatriz/MA. Dialogamos com autores/as que partem
da perspectiva dos estudos queers e decoloniais para problematização das
construções identitárias. O percurso metodológico se construiu a partir das
narrativas orais das crianças em rodas de conversas como possibilidade de
diálogo e escuta delas. Compreende-se que as crianças não aceitam as
normativas sociais impostas como adequadas para cada gênero binário, e as
mesmas questionam o que é ―certo‖ e o que é ―errado‖ para as meninas e os
meninos, principalmente no que diz respeito as cores.
Palavras-chave: Gêneros e sexualidades. Narrativas de crianças. Estudos
Queer.
REFERÊNCIAS
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade.
6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.
de; MENESES, Maria Paula. (Orgs.) Epistemologias do Sul. São Paulo:Cortez,
p. 72 – 117, 2010.
LOURO, Guacira Lopes. Teoria queer: uma política pós-identitária para a
educação. Rev. Estud. Fem. [online]. v. 9, n. 2, p. 541-553, 2001. Disponível
em: http://www.scielo.br/pdf/ref/v9n2/8639.pdf. Acessado em 25 nov. 2020.
LUGONES, Mar a. ―Rumo a um feminismo descolonial‖. Revista Estudos
Feministas, v. 22, n. 3,
MISKOLCI, Richard. Teoria Queer: um aprendizado pelas diferenças. Cadernos
da Diversidade n.º 6, 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica. UFOP– Universidade
Federal de Ouro Preto, 2017.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder e classificação social. In: SOUSA
SANTOS, Boaventura. p. 935-952, set./dez., 2014.

1

Professor da Educação Básica e Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Formação
Docente em Práticas Educativas – PPGFOPRED da Universidade Federal do Maranhão –
UFMA, jamersonbritobr@gmail.com
2
Doutor em Letras e Professor do Programa de Pós-Graduação em Formação Docente em
Práticas Educativas – PPGFOPRED da Universidade Federal do Maranhão – UFMA,
wg.zaparoli@ufma.br

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
361

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DE GEOGRAFIA: EXPERIÊNCIA
INEXORÁVEL À FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE
Jonas Lopes dos Santos Filho1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A Residência Pedagógica (PRP) diz respeito à um programa implementado
pela CAPES alicerçada na portaria 38/2018, tendo rebatimento, sobretudo, na
formação inicial de licenciandos a partir da metade do curso. As experiências
contidas neste escrito limitam-se ao contexto da vigência do primeiro Edital (nº
06/2018), o qual marcou o pioneirismo das suas atividades, pautadas na
aproximação dos futuros professores ao espaço escolar e toda complexidade
deste enquanto possível ambiente de trabalho após a licenciatura. Posto isso, o
objetivo deste manuscrito é apresentar as potencialidades que a Residência
Pedagógica proporcionou ao curso de Geografia na Universidade Estadual de
Feira de Santana (UEFS/BA) entre os anos de 2018 a 2020. Este feito é
importante dada a necessidade de avaliação dessa experiência na referida
Instituição de Ensino Superior. Nesse sentido, o mesmo ancora-se na
metodologia qualitativa, justamente por ter em vista o processo das atividades
e não meramente os resultados (LÜDKE; ANDRÉ, 1986), além de ser o
itinerário que mais aproxima o sujeito do objeto de pesquisa. Assim,
contemplam, a priori, revisão de literaturas atinentes à Residência Pedagógica,
formação docente e espaço escolar (SILVA; CRUZ, 2018; FREIRE, 1996;
DAYRELL, 2001), além de relatos provenientes de entrevistas realizadas com
licenciandos de Geografia da instituição em questão, que participaram do
Programa no período supramencionado. É prudente ressaltar a importância
que o PRP proporcionou aos licenciandos durante dezoito meses de vigência
do edital 06/2018, sobretudo em função da metodologia (rodízio) utilizada para
a imersão dos residentes nas escolas-campo, com o objetivo destes terem o
máximo de experiência na escola e com a profissão antes da inserção definitiva
no espaço profissional após a graduação. Portanto, este escrito é crucial para
que essa política educacional seja potencializada nas licenciaturas, podendo
ser inspiração para implementação em outras universidades que aderiram ao
Programa.
Palavras-chave: Residência Pedagógica. Geografia. Experiência.
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O PROFISSIONAL DO AEE COMO MEDIADOR DE TECNOLOGIA
ASSISTIVA E INCLUSÃO
Jorgeane Pançardes Guimarães Estevam1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Tecnologias Assistivas são adaptações, ajudas técnicas, tecnologia adaptativa
ou tecnologias de apoio. O Comitê de Ajudas Técnicas do Brasil define
Tecnologia Assistiva como ―uma área do conhecimento, de caracter stica
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias,
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à
atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida
e inclusão social ( ATA VII – Comitê de Ajudas Técnicas – CAT .(Brasil, 2007).
Partindo da premissa que as pessoas são diferentes e que, portanto, diversas
são as maneiras de favorecimento de aprendizagem, é necessário reconhecer
as ferramentas existentes, as necessidades de cada aluno e qual Tecnologia
Assistiva, produzida pelo Atendimento Educacional Especializado deve ser
ampliada ao contexto da sala de aula regular, apoiando a escolarização do
aluno, estendendo-se ao contexto familiar e aos demais espaços que
frequenta. Dessa forma, o Atendimento Educacional Especializado, um serviço
da Educação Especial aplicado por um profissional especializado que se utiliza
de um Plano Educacional Individualizado identifica, elabora e organiza recursos
pedagógicos e de acessibilidade com o propósito de eliminar barreiras para a
plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas,
oferecendo suporte e apoio à educação regular em conjunto com a equipe
pedagógica da escola, o professor da classe regular e ao aluno. A Tecnologia
Assistiva visa proporcionar meios de valorização humana, independente de
suas singularidades. Nessa perspectiva o sistema educacional necessita
buscar novas organizações para atender a diversidade humana. Galvão Filho
(2012) destaca ainda que nessa abordagem educacional inclusiva, os alunos
não são divididos entre os ―com‖ e os ―sem‖ deficiência, ―mas todos percebidos,
desde o início de qualquer processo, como diferentes entre si, com
necessidades educacionais específicas em função justamente dessa
diversidade humana‖.
Palavras-chave:Atendimento Educacional Especializado. Inclusão. Tecnologia
Assistiva
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O ENSINO HÍBRIDO NA PANDEMIA: UMA EXPERIÊNCIA COM A
PLATAFORMA BRIGHTSPACE
José Batista de Souza1; Tainah dos Santos Carvalho2; Daniele Santana de
Melo3, Cheila Raiane Menezes Oliveira4

Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A pandemia da Covid-19, desde que se instaurou, fez com que mudanças na
educação ocorressem, sendo uma delas, a adoção do ensino híbrido, devido à
necessidade de adequação a esse momento atípico. Nesse contexto, o
presente trabalho aborda uma experiência de ensino híbrido com a plataforma
Brightspace, numa instituição de ensino superior, e tem como objetivo, analisar
as potencialidades da referida plataforma para o ensino. Metodologicamente,
adotamos a abordagem qualitativa de pesquisa e, quanto ao tipo, fazemos uso
da pesquisa bibliográfica e da pesquisa documental (Plano de Ensino e
materiais postados no Ambiente Virtual de Aprendizagem da disciplina
Pesquisa e Prática de Ensino I, do curso de Pedagogia) da Faculdade do
Nordeste da Bahia. Esses materiais foram analisados à luz do referencial
teórico adotado na pesquisa. A partir da análise dos referidos materiais, ficou
claro no plano de ensino, a proposta de ensino híbrido adotada, tendo em vista
que o AVA Brightspace foi pensado para ser usado em momentos assíncronos
para fóruns de discussão, envio de mensagens de dúvidas, postagem de
materiais das aulas (vídeos, slides, textos, entre outros). Ou seja, uma
extensão da aula presencial. Assim, o professor ministrará suas aulas
presencialmente, na faculdade, e o Brightspace servirá como apoio ao
processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista a sua usabilidade e seu
sistema de notificações, que avisa aos alunos sempre que um novo material é
postado, mas, a depender da necessidade, ele também pode ser usado para
uma aula síncrona através de videoconferência.
Palavras-chave: Ensino Híbrido. Brightspace. Pandemia.
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Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O ensino híbrido, uma proposta educacional que surgiu em meados dos anos
60, nos Estados Unidos, atualmente tem ganhado destaque, em decorrência da
pandemia da Covid-19, que exigiu inovação de todos os setores sociais, a
exemplo da educação. Nesse contexto, este trabalho apresenta uma
experiência significativa de ensino híbrido numa escola de ensino médio,
situada em uma cidade da Bahia, a partir do aplicativo Google Classroom, uma
sala virtual de aprendizagem do pacote G Suite For Education, que tem
proporcionado a diversas escolas do Brasil a possibilidade de continuar com
seu processo educativo a partir de atividades presenciais e online. Assim, o
objetivo do trabalho é mostrar as diversas possibilidades de uso deste
aplicativo tanto em momentos pandêmicos quanto não pandêmicos. Como
metodologia, fazemos uso da pesquisa qualitativa, a partir da análise do
material postado na referida sala de aula virtual. Além disso, aplicamos
questionários a alguns professores do ensino médio para saber como eles têm
mesclado suas aulas presenciais com as aulas no Google Classroom. Após as
análises do aplicativo e dos questionários, a partir dos autores que
fundamentam o trabalho, os resultados demonstraram as potencialidades do
aplicativo e ratificaram sua escolha com a melhor, até o momento, para
trabalhar com o ensino híbrido, graças ao fácil manuseio do mesmo por
docentes e discentes e a sua possibilidade de trabalho online e ofline.
Palavras-chave: Ensino Híbrido. Google Classroom. Pandemia.
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RESUMO
É evidente que desde o início da pandemia no Brasil, os professores e
pesquisadores da educação têm buscado formas de minimizar os impactos na
educação causados pela pandemia e o ensino remoto emergencial. Diante
desse contexto, essa pesquisa teve a pretensão de entender qual o papel da
rede social Instagram no desenvolvimento da autonomia discente no ensino
superior, tendo como objetivo analisar o potencial pedagógico da referida rede
social no que diz respeito aos processos formativos realizados de forma
híbrida. Como metodologia, foi adotada uma abordagem de cunho qualitativo,
fazendo uso da pesquisa bibliográfica e documental (análise das postagens
realizadas no Instagram). O público alvo foram alunos de três turmas do curso
de Pedagogia da Faculdade do Nordeste da Bahia – FANEB, e suas
respectivas contas no Instagram, em que os dados foram analisados à luz do
referencial teórico pertinente à área da pesquisa. Diante da análise dos dados
coletados, ficou evidente que essa interface, embora não tenha sido projetada
para fins pedagógicos tem se mostrado como uma boa alternativa para o
desenvolvimento da autonomia dos alunos do curso de Pedagogia, pois à
medida que estão inseridos na rede, eles produzem vídeos, textos e imagens,
adquirindo habilidades técnicas com tecnologias digitais e, também contribui
para o desenvolvimento pessoal, pois por meio das produções audiovisuais, os
alunos puderam melhorar sua atuação enquanto futuros docentes. Além disso,
promove o compartilhamento de conteúdos que antes ficavam apenas no
cotidiano da sala de aula, o que acaba por gerar uma maior democratização do
conhecimento. Portanto, considera-se que trabalhar com a rede social
Instagram pode continuar sendo uma boa alternativa para dinamizar as aulas
presencias com o uso das tecnologias digitais na educação, pois a maior parte
dos alunos já está familizarizada e gosta de utilizar a rede.
Palavras-chave: Ensino Híbrido. Instagram. Pandemia.

1

Mestranda em Educação pela Universidade Federal de Sergipe. E-mail:
santostainah70@gmail.com
2
Doutorando em Educação pela Universidade Federal de Sergipe. Professor da Faculdade do
Nordeste da Bahia. E-mail: batistinhadesouza@gmail.com
3
Mestre em Educação pela Universidade Federal de Sergipe. Professora da Faculdade do
Nordeste da Bahia. E-mail: danieleeli@hotmail.com
4
Graduanda em Pedagogia pela Faculdade do Nordeste da Bahia. E-mail:
cheila.raiane@gmail.com

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
366

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

A UTILIZAÇÃO DO BLOG NO ENSINO SUPERIOR: UMA ALTERNATIVA
VIÁVEL PARA O ENSINO HÍBRIDO
Tainah dos Santos Carvalho1; José Batista de Souza2; Cheila Raiane Menezes
Oliveira3, Daniele Santana de Melo4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
É evidente que desde 2020, quando teve início a pandemia da COVID-19 no
Brasil, a sociedade precisou se adaptar ao uso das tecnologias digitais de
forma muito mais acentuada do que antes. No campo educacional, com a
transição forçada das aulas presenciais para o ensino remoto emergencial,
muitos docentes viveram o dilema de buscar metodologias eficientes para o
ensino remoto. Nesse sentido, a utilização de redes sociais digitais foi uma
alternativa viável para compor as atividades durante o ensino remoto, a
exemplo disso citamos o Blog, que apesar de ser uma rede que existe há
bastante tempo, ainda conta com um grande número de usuários e leitores.
Pensado nisso, essa pesquisa se debruçou em entender a experiência de uma
turma do curso de Pedagogia da Faculdade do Nordeste da Bahia – FANEB
com o uso do Blog nas aulas de Literatura Infantil e Juvenil. Como metodologia,
utilizamos a pesquisa de campo de forma online, aplicando um questionário por
meio do google forms com a referida turma. A partir da análise dos dados à luz
do referencial teórico, evidenciou-se que a experiência com o uso do Blog
contribuiu de forma significativa para a formação docente, pois a produção da
contação de histórias e o manuseio do Blog no momento da postagem foi algo
que chamou a atenção dos discentes e os incentivou a fazer um bom trabalho,
pois aquelas produções ficariam expostas na rede. Por outro lado, mais da
metade dos alunos da turma concluiu que a ferramenta poderia ter sido melhor
explorada, o que abre margem para que seja utilizado novamente no retorno do
ensino presencial, considerando que no ensino híbrido, os alunos poderão ter
mais contato entre eles e com a professora formadora, aprendendo a
manuseá-lo de forma mais assertiva, produzindo uma melhor experiência.
Palavras-chave: Blog. Ensino Híbrido. Pandemia.
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.

RESUMO
Os agentes educacionais, especificamente os professores têm sido vítima das
mais diversas violências no âmbito da escola e fora dela, com especial descaso
e falta de desrespeito da comunidade do seu entorno e de gestores públicos,
os quais deveriam ter nesses profissionais e na instituição educativa,
confiança, admiração e exaltasse gratidão, pois é dessa categoria que, em
parte, depende o desenvolvimento de uma nação. Esta comunicação traz essa
temática à baila e tenta respoder, sem pretensão de esgotar o tema, quem
cuida do docente que cuida e, em certos instantes, cura das mazelas sociais e
aponta os rumos para uma vida decente e digna? Por quais dificuldades
passam esses profissionais nas suas vidas pessoais? O que sentem diante a
impossibilidade de fazer mais e melhor? Como anda a sua saúde mental? A
quem serve a escola e quais os interesses em promover uma educação justa e
equitativa?
A quem isso interessa? Essas e outras serão bases
argumentativas para as reflexões. Logo, os objetivos são repensar a formação
docente e o a sua função na e para a sociedade, bem como rever o papel da
escola no cenário contemporâneo, de modo que se reconheça a importância
humana do profissional da educação em geral. Para isso, buscar-se-á
sustentação teórica em Braghirolli, Bisi, Rizzonn e Nicoletto (2003), Estanislau
e Bressan (2014), Ferrarezi (2008), Goleman (1995), Hacking (2000),
Humphrey (1994), Muszkat (2003), Pinker (1998), Winnicott (1975) e outros. A
metologia adotada será a quantitativa resultante de questionário aplicado a
educadores infantis e docentes dos anos iniciais da educação brasileira.
Espera-se, desse modo, contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos
docentes do País, na expectativa de que a educação brasileira atinja graus
positivos de qualidade e equidade, respeitando os envolvidos no processo
educativo e social.
Palavras-chave: Saúde mental do educador. Docência e inteligência emocional.
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CURRÍCULO E PRÁTICAS DOCENTES UNIVERSITARIOS PERANTE AO
COVID-19: - Uma reflexão de caso em Moçambique.
Jossias Salatiel Chifuco Neves 1
Resumo
Pensar em currículo e prática docente é compreender o currículo como uma construção
cultural diretamente ligada à forma de organização social, logo nem ele nem as práticas
docentes são neutros e imparciais. Dessa forma, buscamos discutir o campo do currículo como
um espaço de disputas e como as práticas docentes se dão nesse espaço. O presente artigo
expõe as práticas universitárias realizadas na província de Manica em Moçambique em tempos
pandémicos. No momento em que o mundo enfrenta a crise causada pela COVID-19, o
sistema educacional enfrenta o desafio de continuar o ensino e a aprendizagem com aulas
online. Sob a perspectiva curricular nos propomos a analisar as práticas de ensino. Dificuldade
em atingir todos os estudantes é uma das realidades que nós docentes enfrentamos. A
demasiada burocracia do ensino online e o despreparo na utilização das tecnologias de
informação são outros aspectos que dificultam a construção do conhecimento. A pesquisa
apresenta a experiência de docentes em laborar com o desafio de manter o interesse dos
estudantes nas aulas não presenciais e, além disso, pondera acerca das dificuldades de
acesso enfrentadas pela comunidade escolar.
Palavras-chave – Currículo. Educação. Covid-19.

Abstract
Thinking about curriculum and teaching practice is to understand the curriculum as a cultural
construction directly linked to the form of social organization, so neither it nor the teaching
practices are neutral and impartial. Thus, we seek to discuss the curriculum field as a space for
disputes and how teaching practices take place in this space. This article exposes the university
practices carried out in the province of Manica in pandemic times. As the world faces the crisis
caused by COVID-19, the educational system is facing the challenge of continuing teaching and
learning with online classes. From the curricular perspective, we propose to analyze teaching
practices. Difficulty in reaching all students is one of the realities that we teachers face. The
excessive bureaucracy of Omlaime teaching and the lack of preparation in the use of
information technologies are other aspects that hinder the construction of knowledge. The
research presents the experience of teachers in working with the challenge of keeping the
student's interest in non-presential classes and, in addition, considers the difficulties of access
faced by the school community.
Keywords – Curriculum. Education. Covid-19.
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RESUMO
Esse trabalho trata sobre tecnologias digitais na educação, abordando de
forma abrangente conceitos atuais, iniciando pelo entendimento de que
englobam recursos como internet, smartphones, notebooks, tablets e
informática para distribuir mídias. Na Educação Básica, as tecnologias digitais
são ferramentas de suma importância quando usadas como recurso
pedagógico pelos professores no processo de ensino e aprendizagem.
Segundo Simão e Rocha (2021), a pandemia contribuiu para um maior uso das
tecnologias digitais nas escolas, apesar da limitação de que algumas não
possuírem internet. Um exemplo de uso na educação é a elaboração de vídeos
sobre determinado tema, tendo como protagonista o aluno, o que incentiva a
sua autonomia ao pesquisar, revisar, indagar, projetar, desenvolver e por fim
apresentar o que lhe foi pedido. Como o meio digital já é familiarizado pelos
alunos, instiga o saber de forma dinâmica e reforça o conteúdo aplicado, uma
vez que as redes sociais trouxeram os influencers como ícone de jovens
gerações. Outra estratégia que passou a ser mais utilizada no tempo de
pandemia é a elaboração de podcast, seguindo os mesmos princípios do vídeo,
mas explorando apenas a voz. Assim, podemos concluir que no último ano e
meio os professores precisaram ser mais criativos e buscar novas ferramentas
para favorecer a aprendizagem dos alunos.

Palavras-chave: Tecnologias digitais. Educação. Pandemia. Vídeo. Podcast.
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RESUMO
A temática ambiental, em especial o monitoramento, são temas que
precisam ser mais discutidos nas instituições de ensino, podendo inclusive ser
trabalhados interdisciplinarmente. A abordagem da educação ambiental a partir
de uma mini estação meteorológica modular (EMM), alia o uso da tecnologia
em benefício à educação, podendo ser aplicada tanto no ensino presencial
quanto para atividades remotas. O acompanhamento remoto de dados, de
rápido e fácil acesso, de baixo custo e confiáveis tem um grande potencial
pedagógico à educação. Diante disso, objetivou-se desenvolver uma mini EMM
para aplicação pedagógica interdisciplinar. Inicialmente, foi realizada uma
pesquisa de materiais, softwares e desenvolvido o projeto do equipamento. Em
seguida, o protótipo foi desenvolvido e testado para a verificação e validação
dos dados produzidos. Uma vez validado, trabalhou-se na elaboração da base
de dados (planilhas ou gráficos) gerados instantaneamente de forma remota.
Durante a criação do projeto teve-se o cuidado de utilizar componentes de
baixo custo e acessível para oportunizar a difusão do equipamento para outras
escolas. A EMM é composta por abrigo, onde dispõe-se de sensores de
temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, luminosidade e
umidade do solo, placa eletrônica e sistema de processamento de dados, que
podem ser utilizados nas atividades letivas, ou projetos extra-classe. Como
propostas de atividades interdisciplinares, além da construção e interpretação
dos dados, o grupo de pesquisa desenvolveu a atividade "Fotossíntese:
exploração interdisciplinar" em que os componentes curriculares de Biologia,
Química, Física e Matemática são abordados a partir do crescimento de uma
semente de milho relacionando com os dados obtidos a partir da EMM. Nesta
prática, os estudantes irão construir seus próprios protótipos para coletar
dados ambientais em tempo real na sua residência, fazendo a verificação de
como o clima e a luminosidade afetam o processo de germinação e
fotossíntese.
Palavras-chave: Ensino. Tecnologia. Monitoramento ambiental
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RESUMO
A Pandemia de Covid-19 alterou práticas docentes e o processo de ensino
aprendizagem de maneira substancial. A necessidade de distanciamento social
trouxe a tona o ensino remoto, e junto com ele, a obrigatoriedade de rever
práticas pedagogicas e avaliativas. O desafio torna-se ainda maior quando
associam-se as metodologias ativas de ensino e aprendizagem, nas quais o
estudante é protagonista do processo pedagógico. Nesse sentido, o objetivo
deste trabalho é relatar a experiência dos autores com a prática da
Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) no ensino remoto. A estratégia
utilizada foi a partir do ensino remoto, realizado de forma síncrona e mediado
com tecnologia, a partir da plataforma Google Meet®. Cada professor mediava
uma sala com dez alunos e conduzia os sete passos do PBL (TODELO
JÚNIOR, 2008) a partir das seguintes estratégias: a leitura da situação
problema era realizada a partir do compartilhamento do Google Documentos®
com o texto referido para todos os alunos. Já a identificação de problemas e o
brainstorm foram realizados com o auxílio do aplicativo Jamboard®, no qual
todos os alunos interagiam com seus questioanmentos e hipóteses. Para
resumo das explicações e estabelecimento dos objetivos de aprendizagem,
voltava-se ao Google Documentos®, no qual era eleito um relator para
organizar o relato dos colegas. Após o estudo individual, o grupo reunia-se
novamente na plataforma Google Meet® para discussão do grupo, realizando
uma síntese coletiva sobre os avanços nos objetivos de estudos no Google
Documentos®. A estratégia permitiu dar continuidade a ABP e manter a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem, sem prejuízos
de tempo de estudos ou conteúdo curricular. Conclui-se que a partir dos
diversos aparatos tecnologicos existentes na atualidade, é possível realizar
metodologias ativas com qualidade, além de estimular a participação dos
alunos continuamente nas aulas.
Palavras-chave: Metodologia ativa. Ensino. Saúde.
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Autora: Juliana Afonso de Paula Souza

RESUMO
O presente artigo busca refletir sobre um dos episódios, da segunda
temporada, da série nomeada ―Segunda chamada‖, produzida pela O2 Filmes
e exibida pela TV Globo, canal aberto, e plataforma Globo Play; que aborda
situações vivenciadas por docentes e discentes da Educação de Jovens e
Adultos – EJA, no curso noturno, em uma escola pública localizada na periferia
da cidade de São Paulo, cujo nome é Escola Estadual Carolina Maria de Jesus.
Consideramos que tanto o nome pelo qual a série foi batizada, quanto o
escolhido pelos autores para a instituição de ensino, ambos são bastante
sugestivos para inspirar o ensino-aprendizagem, se pensarmos a partir de
estudos acerca sobre Metodologias Ativas, preconizadas pelos estudiosos
Bacich e Moran (2018). As Metodologias Ativas com apoio de tecnologias
digitais, quando possível, propõem estimular a autonomia intelectual de todo o
alunado, tornando-o o centro do processo de ensino-aprendizagem, sendo o
professor um mediador, um parceiro para este processo. Também, neste
artigo, iremos analisar se a partir das temáticas levantadas no episódio ―três‖
da série são possíveis construir propostas de trabalho em sala de aula,
pensando no ensino h brido e seus modelos como ―Sala de Aula Invertida‖.
Desse modo, refletir como as temáticas abordadas no episódio três, da
segunda temporada, da referida série podem ser utilizadas para provocar o
debate e reflexão dentre os docentes e discentes em turmas de educação
básica, de forma a contribuir para o trabalho em sala de aula, com o objetivo
de que o processo de ensino-aprendizagem seja proposto de maneira interativa
e significativa, fazendo uso do que tange as metodologias ativas, preconizadas
por Lilian Bacich e José Moran.
Palavras-chave: Série. Ensino-aprendizagem. Ensino Híbrido
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ENSINAR, APRENDER, MEDIAR: ESTÁGIOS DE SER ÁRVORE
Camila Augusta Valcanover 1; Juliana Aparecida Melo Almeida Silva Mangussi2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Reflete-se sobre a importância da leitura em perspectiva freiriana (2011, 2013,
2019) e de mediação (Vygotsky, 2018) para que o processo ensinoaprendizagem ocorra e seja significativo. Os versos do poema ―Árvore‖
(BARROS, 2000) estimulam o pensar sobre a relevância da vivência e da
experiência. Ressalta-se o papel do professor como mediador no processo de
ensino-aprendizagem, enquanto sujeito leitor e sujeito histórico, levando o
aluno a questionar-se e questionar o mundo, apropriando-se dele por meio da
linguagem. Para tanto, o artigo fundamenta-se nas teorias de Freire sobre a
concepção crítica e libertadora da educação em que a autonomia é
fundamental para uma escola democrática voltada à cidadania e na abordagem
vygotskyana, sobre o processo de interação compartilhada entre dois sujeitos
inseparáveis, o que ensina e o que aprende.
Palavras-chave: Aprendizagem. Ensino. Mediação. Sujeito.
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DESAFIOS DO ENSINO COM ASSINTOMÁTICOS PARA CORONAVÍRUS
2019-nCoV
Juliana Brito Martim1; Gabriela Cariolano Moreira2; Erika da Silva Maciel3;
Fernando Rodrigues Peixoto Quaresma4
RESUMO
A Atenção Primária à Saúde (APS) tem papel fundamental na Pandemia do
Covid-19, pois liga o serviço da assistência à comunidade, com capacidade de
levantar demandas e agir em situações que exigem participação da população
como orientações preventivas. OBJETIVO: apresentar os desafios do ensino a
partir das características da população assintomáticos para coronavírus 2019nCoV. MÉTODO: trata-se de um inquérito domiciliar desenvolvido no município
de Palmas, capital do Tocantins, realizado em quatro ondas, com intervalo
médio de 15 (quinze dias). Somando as quatro fases da pesquisa chegamos a
uma amostra total de 1.699 pessoas entrevistadas. RESULTADOS: sobre o
comportamento da população às recomendações prevenção em relação ao
distanciamento, isolamento transporte e locais de maior frequência nas saídas,
a pesquisa indicou que a maioria realizou medidas de distanciamento e
isolamento social [Etapa I (354), Etapa II (360), Etapa III (336), Etapa IV (316)]
porém observa-se que adesão reduziu ao longo das etapas, comportamento
observado também na frequência em que saíam de casa durante a semana e
na a última semana que antecedeu a pesquisa [Etapa I (439), Etapa II (420),
Etapa III (411), Etapa IV (316)]. CONCLUSÕES: o estudo aponta para a pouca
adesão às medidas de prevenção no início da pandemia na cidade o que
refletiu posteriormente no aumento da incidência e prevalência da doença,
inclusive pela caracterìstica da doença de ser sintomàtica leve ou
assintomática. Este cenário desafia gestores, professores, pesquisadores,
acadêmicos e especialmente a população para criar novas formas de ensino
para letramento da população quanto as medidas de prevenção e controle de
infecção pelo.coronavírus.
Palavras-chave: Ensino. Assintomáticos. Coronavírus 2019-nCoV
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O JOGO BATALHA NAVAL COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA
REVISÃO DE CONTEÚDO NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL
Juliana Iassia Gimenez1; Fernanda Furio Crivellaro2; Rachel Tonhati3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O distanciamento social assumido como protocolo obrigatório em todo o mundo
diante da pandemia, trouxe consigo a impossibilidade do ensino presencial, a
qual impôs aos docentes o desafio de buscar ferramentas/recursos eficientes
para o ensino remoto emergencial. Neste contexto, a utilização de jogos
educacionais apresentou inestimável importância visto a sua contribuição no
processo de assimilação de conteúdo e melhoria do processo ensinoaprendizagem. Este trabalho visa relatar a experiência da utilização de uma
adaptação do jogo batalha naval para revisão de conteúdo no ensino remoto
durante o período de pandemia. O trabalho apresenta uma abordagem
qualitativa sobre um estudo de caso na disciplina de Fisiologia Vegetal
ministrada ao curso de Engenharia Agronômica, em uma faculdade localizada
no município de Penápolis – SP. O jogo foi elaborado utilizando um software
para criação e exibição de apresentações gráficas, no qual foi elaborado um
tabuleiro com linhas indetificadas por letras e colunas por números. O conteúdo
do tabuleiro é omitido e cada aluno tem a oportunidade de escolher um campo,
o qual poderia constar uma questão relacionada ao conteúdo trabalho no
bimestre, pontos extras ou perda de pontos. Os resultados são baseados na
análise dos autores quanto ao desenvolvimento, participação e aproveitamento
da atividade, a qual foi aplicada previamente à avaliação bimestral. A atividade
foi de fácil aplicação considerando-se o ensino remoto, e demonstrou indícios
de possível e interessante aplicação também em aulas presenciais. Por se
tratar de um jogo, a atividade despertou o interesse e a participação dos
alunos, resultando na interação ativa com destacada colaboração entre pares.
Desta forma, infere-se a vantagem e a importância da utilização de jogos
educacionais digitais nas aulas como ferramenta de auxílio no processo
ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: e-learning. Jogos educacionais. Tecnologias educacionais.
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VIVÊNCIAS ESTÉTICAS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES:
NARRATIVAS EM DIÁRIOS DE APRENDIZAGEM
Juliana Pedroso Bruns1; Rita Buzzi Rausch2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Compreendendo a necessidade de uma formação que amplie a capacidade de
reflexão, criatividade, imaginação e a sensibilidade nos processos formativos,
foram propiciadas às acadêmicas da primeira fase do Curso de Pedagogia,
vivências estéticas por meio da literatura, com narração de histórias, poemas e
apresentação de vídeos que abordavam aspectos sensíveis da formação
humana. As atividades foram desenvolvidas na disciplina intitulada: Pedagogia:
História e Profissão, no primeiro semestre de 2021, em uma universidade
pública localizada no Vale do Itajaí (SC). Um dos instrumentos avaliativos
utilizados na disciplina foi o diário de aprendizagem, que possibilitou um maior
acompanhamento das reflexões suscitadas nos encontros, por meio dos
registros. O objetivo desta pesquisa foi compreender as implicações das
vivências estéticas, a partir de narrativas presentes nos diários de
aprendizagem de estudantes de Pedagogia, ao desenvolvimento profissional
docente. Como referencial teórico, dialogamos com Neitzel (2006, 2010),
Nóvoa (2009), Schlindwein (2006a, 2006b, 2010, 2015), Paulo e Rausch (2019)
e Vigotski (1999, 2003, 2018). Para atender ao objetivo proposto, foi realizada
uma pesquisa qualitativa e documental, na qual foram analisados seis diários
de aprendizagem elaborados pelas estudantes. As narrativas evidenciaram que
as vivências estéticas contribuíram para uma reflexão acerca da dimensão
humana e sensível do ser humano, que é tão necessária e por vezes
esquecida na formação de professores. Percebemos que ao ampliar suas
percepções acerca do mundo que as rodeia, as estudantes puderam se
conhecer melhor e, consequentemente, perceber o outro de forma mais
sensível. Ao mesmo tempo, as narrativas nos deixam indícios da necessidade
de repensarmos os processos formativos, cabendo à reflexão que,
frequentemente, as formações caracterizam-se em processos meramente
técnicos provocando inúmeros desencontros e o engessamento dos processos
de ensinar e aprender. Consideramos, portanto, a necessidade de ampliar o
olhar e a escuta na formação inicial de professores, contribuindo para a
formação integral docente.
Palavras-chave: Formação inicial de professores. Diário de aprendizagem.
Vivências estéticas.
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ELABORAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO INFANTIL
EM ESCOLA PÚBLICA DA ETAPA II COM A TEMÁTICA EM BOAS
PRÁTICAS ALIMENTARES
Maria Beatriz Carvalho Sica1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A escola tem sido destaque neste momento de pandemia. Desde que surgiu a
COVID-19, o mundo todo sofreu severas mudanças. Não foi diferente no
ensino brasileiro. As aulas passaram a ser no formato remoto, tanto os alunos
como o corpo docente tiveram que estar distante da sala de aula e em suas
casas. Neste sentido muitas crianças tiveram seus hábitos alimentares
modificados, tendo aumento de peso e obesidade. Diantes desses fatos, a
pesquisadora do curso de Saúde Pública e Obesidade da UNESP e professora
da rede pública do munícipio de Botucatu, propôs oficinas pedagógicas com
temáticas sobre práticas saudáveis de alimentação. As oficinas ocorreram com
os alunos na faixa etária de 5 anos, a participação dos responsáveis e equipe.
As atividades foram durante as oficinas tendo várias dinâmicas em que a
professora produzia vídeos sobre o assunto da semana e, após a exposição
desse assunto, os alunos realizavam as atividades e postavam como áudios,
fotos e vídeos compartilhando para que todos pudessem ter acesso e assim
tivesse interatividade e aprendizado de forma lúdica. Desta maneira, foi
seguido o seguinte cronograma: apresentação do projeto para os professores e
equipe de funcionários convidados em HTPC; realização de reunião com pais
dos alunos de Etapa 2 para explicar sobre o projeto de pesquisa e termo de
consentimento e conversa com a diretora e equipe e para a finalização do
projeto ocorreu a reunião com professores e equipe para fechamento das
oficinas, troca de ideias e informações; reunião com pais para fechamento do
projeto e feedback do trabalho com os alunos sobre cada oficina. O projeto
ocorreu em um momento crítico durante o ano de 2020, e mesmo assim, a
adesão teve quatro salas das Etapas-II, com inúmeros alunos, mães e
responsáveis tendo como produto, um melhor entendimento das boas práticas
durante a alimentação, higiene alimentar e a compreensão de se ter uma dieta
mais equilibrada e saudável para a promoção e prevenção de doenças.
Palavras-chave: Obesidade na escola. Metodologia das oficinas. Alimentação
saudável.
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ENGAJAMENTO NO ENSINO REMOTO PARA A CONSTRUÇÃO DE
CONHECIMENTO DURANTE UMA VIAGEM INTERPLANETÁRIA
Julio C. F. de Oliveira1; Ileana G.S de Rubió2; Marcelo A. Vallim3; Rodrigo E.
Tamura4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Na disciplina Biologia Molecular para os cursos de Biologia e Farmácia da
UNIFESP (2º semestre 2021, 3 turmas, 115 alunos total) foi estimulada a
participação dos estudantes divididos em grupos formando a instância
representativa ―Senado Molecular‖. Com o tema ―BioMol vai a Marte‖, a cada
aula síncrona semanal de 2hs, gravada na plataforma Google Meet, pelo
menos uma/um estudante (Senador/a Molecular) escolhido democraticamente
por cada grupo, participava das discussões baseadas em temas vistos em
vídeos gravados de no máximo 30 minutos e disponibilizados previamente. Em
cada discussão, um representante de grupo era sorteado, e comunicando-se
com seu grupo pelo Whatsapp elaborava os conceitos sob análise, dialogando
com o professor e colegas de outros grupos. Temas capazes de estabelecer
interfaces com a Biologia Molecular, como a pandemia de covid-19 em seus
diversos aspectos, o universo profissional das carreiras de Biólogo e
Farmacêutico, a importância da ciência brasileira, foram abordados e
desenvolvidos para contextualização de conceitos e conteúdos da disciplina
nos momentos sincronos, cuja gravação, assim como material didáticopedagógico de apoio, ficavam disponibilizados na plataforma Google
Classroom para acesso das/os estudantes a qualquer momento de seus
respectivos planejamentos de estudo. Cada encontro síncrono era iniciado com
um vídeo-clip dentro da temática ―viagem espacial‖, sinalizando etapas da
viagem pelo conhecimento realizada ao longo do semestre. Esta dinâmica
permitiu que estudantes isolados socialmente pudessem interagir remotamente
em grupo para as atividades no Senado Molecular, e na preparação de vídeoseminários sobre temas da disciplina. No final do semestre, foi disponibilizado o
v deo ―Biomol vai a Marte‖ (*), produzido para integrar conceitos da disciplina, e
salientar valores do esforço coletivo e construtivo em momentos desafiadores,
seja nos percalços de uma viagem interplanetária ao longo das aulas, ou no
enfrentamento da pandemia global, onde juntos temos sido mais fortes.
Palavras-chave: Ensino Remoto. Dinâmica em Grupo. Biologia Molecular.
(*) https://youtu.be/YgSR4FpkHuw
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PERCEPÇÕES DE BOLSISTAS DO PIBID SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS
E DE FISIOLOGIA HUMANA PARA SURDOS NA MODALIDADE REMOTA
Kaio Felix de Macedo1; Maria Eduarda Sousa Yamashita2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Em linhas gerais, o ensino de ciências frequentemente desenvolve novas
temáticas a serem discutidas e o atual contexto sanitário enriquece tais
discussões, principalmente ao ser considerado o número significativo de
variáveis que agem em função do cotidiano escolar. Ao contrário do que é
descrito pelo senso comum, a educação de surdos não é mais uma variante do
ensino, e sim um campo diferente com outras especificidades. Assumindo
estes pressupostos e as vivências dos autores deste no PIBID, houveram
reuniões que tinham como pauta a análise de pontos convergentes nos diários
de campo dos bolsistas, sendo estes os documentos comprobatórios de
cumprimento da carga horária mínima prevista no termo de compromisso do
programa, onde há registrado as perspectivas dos bolsistas acerca das
atividades elaboradas e aplicadas. Foi discutido especialmente a aplicação de
um projeto que tinha como tema a integração do sistema nervoso e do sistema
sensorial. Dentre as concepções compartilhadas pelos integrantes deste,
destacam-se a necessidade de uma internet de alta velocidade, o que
contrasta com a realidade dos alunos da escola contemplada pelo programa; a
ausência do uso do português, a fim de evitar a deslegitimação da LIBRAS; o
uso constante de materiais de apoio, como imagens e vídeos, que se
mostraram potencializadores dos processos de ensino e de aprendizagem; e o
uso de sequências didáticas que favoreçam a interação entre os estudantes,
dado que a estimulação da convivência é fundamental quando ponderado os
benefícios das relações sociais para a construção colaborativa do
conhecimento. A complexidade estabelecida nesta modalidade de ensino
promove desafios que demandam uma atenção especial, ao tempo que instiga
professores e licenciandos a investigarem alternativas que desviem dos
obstáculos atuais.
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Ensino de Biologia. Educação de Surdos.
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AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO EM
SAÚDE AO CUIDADO DO PACIENTE COM COVID - 19 PELA EQUIPE DE
APS
Karen Massita Vasconcelos¹
RESUMO
Introdução:No ano de 2020 o Mundo foi surpreendido com a inesperada
pandemia de SarsCov2, um novo Coronavírus altamente transmissível de
pessoa em pessoa. A infecção (COVID-19), além de ser mais transmissível,
tem letalidade estimada em cerca de 14 vezes a da influenza. No âmbito da
Atenção Primária a Saúde e seu papel no cuidado ao paciente com COVID –
19, se por um lado a APS tem capacidade reduzida para atuar sobre a
letalidade dos casos graves, uma APS forte, organizada e com pessoal
qualificado e em número adequado pode contribuir para diminuir a incidência
da infecção na população adscrita, com impacto direto na diminuição da
morbimortalidade. Visto a necessidade da Equipe de Saúde na realização do
processo de Promoção e Prevenção a Saúde do paciente com COVID – 19 ,
pode –se citar as inovações tecnológicas , tais quais podem ser adaptadas
para diversos serviços de saúde para suportar os provedores assistenciais e
outras como por exemplo, telessaúde. Objetivo: avaliar como a equipe de
saúde na Atenção Primária tem utilizado a tecnologia como ferramenta nas
práticas de promoção e prevenção em saúde ao paciente com COVID – 19.
Metodologia: trata-se de uma pesquisa Descritiva e de campo, além da
pesquisa bibliográfica. O instrumento de coleta de dados será constituído por
um questionário aplicado a Equipe de Saúde de 16 Ambulatórios de Atenção
Primária de uma determinada Instituição. Aos dados obtidos receberão
tratamento de natureza qualitativa. Resultado: o estudo demonstrou que existe
uma grande tendência para o uso de tecnologias da informação e comunicação
como ferramentas no auxílio ao enfrentamento do COVID-19 e esse uso
depende de uma evolução e aprimoramento das ferramentas tecnológicas ,
juntamente com profissionais que com elas lidam. No Brasil, existe um grande
potencial para evolução nessa área, com o aumento da captação e utilização
dos dados, auxiliando nas estratégias e ações na Atenção Primária à Saúde.
Conclusão: conclui-se que as inovações tecnológicas tem sido eficazes na
minimização dos impactos da COVID-19 na Atenção Primária à Saúde, de
modo que visa à diminuição da aglomeração de pessoas e assim facilita o
acesso aos serviços, bem como contribui para a incorporação de novas
práticas e modos de cuidar, em saúde.
Palavras-chave: Inovações tecnológicas, COVID – 19 e Atenção Primária à
Saúde.
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TRIÂNGULO DOS CONCEITOS: MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO
SOBRE CONCEITOS DE PARASITOLOGIA ADAPTADO PARA
ESTUDANTES CEGOS DO ENSINO MÉDIO
Karen de Moura Martins 1; Camila Carvalho Caproni2; Aline Guerrera Santos da
Silva 3; Nayane Maria Moreira Tavares4; Débora de Carvalho Dourado5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente trabalho objetivou elaborar um recurso didático-pedagógico para o
ensino de biologia no segundo ano do Ensino Médio que contribuísse
especificamente com o conteúdo de parasitologia, adaptado para alunos cegos.
Para ser aplicável em toda e qualquer escola, o material didático em questão
foi confeccionado com materiais simples e de fácil acesso, como tesoura, cola
e cartolina. O método de execução é totalmente manual, sem o uso de
recursos tecnológicos, e todos os passos de montagem e a descrição de
aplicação estão descritos em vídeo demonstrativo, disponível no seguinte link
https://www.youtube.com/watch?v=Jm42LQaqoso, que é um compilado de oito
ferramentas didático-pedagógicos com esta temática.A principal finalidade
deste recurso é ser utilizado durante a aula expositiva, sendo um material de
apoio e consulta que o aluno tenha à disposição para que o processo de
ensino-aprendizagem seja eficiente, pois o estudante terá a seu dispor mais um
recurso visual com a definição dos conceitos, para sanar as possíveis dúvidas
durante a explicação da docente ou também durante a execução das
atividades propostas.Sendo assim isto é um recurso para se obter a inclusão
verdadeira e efetiva no processo de ensino-aprendizagem, e não somente a
inclusão no espaço físico, como infelizmente vemos em muitas salas de
aula.Os materiais didático-pedagógico foram efetivamente produzidos porém
com a impossibilidade de aplicação prática deste recurso no presente
momento, devido à pandemia, o vídeo demonstrativo foi divulgado no site
institucional do IFSULDEMINAS e divulgado em redes sociais, para que assim
inúmeros docentes tenham conhecimento deste recurso metodológico e assim
possa replicar tal prática didático-pedagógica e com isso otimizar seu processo
de ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Educação inclusiva. Metodologia inovadora. Ensino de
ciências.
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CONSTRUÇÃO DE UM CADERNO DE PRÁTICAS SOBRE O ENSINO DE
ARTRÓPODES NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Karine Gehrke Graffunder1; Cíntia Moralles Camillo2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
No campo de Ciências Biológicas, a Zoologia tem grande destaque no currículo
das escolas primárias e secundárias no Brasil, dedicando-se ao estudo dos
animais. O filo Arthropoda é um grupo diverso, abrangendo animais dotados de
exoesqueleto e pernas articuladas com importância ecológica, médica e
econômica. Porém, a complexidade e a quantidade de conteúdos trazem
desafios para o seu entendimento. Este estudo tem por finalidade apresentar
um caderno de práticas sobre o ensino de artrópodes na Educação Básica. O
material foi elaborado a partir do Estágio Curricular Supervisionado, vinculado
ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal
Farroupilha Campus Panambi, desenvolvido em um período de 20 horas. As
atividades foram realizadas em uma turma de 7º ano de uma escola pública no
munic pio de Condor, Rio Grande do Sul. Intitulado ―Caderno de Práticas:
Ensino sobre artrópodes na Educação Básica‖, este trabalho foi desenvolvido a
partir de um plano de ensino com o tema artrópodes. A abordagem ocorreu por
meio de um conjunto de dez planos de aula. O uso de diferentes metodologias
didáticas, como aulas expositiva-dialogadas; resolução de exercícios; produção
de desenhos e exemplares em massa de modelar; resumos conceituais;
cartazes; e demonstração de exemplares reais, despertou nos alunos maior
interesse pelo conteúdo estudado. A confecção de uma coleção zoológica de
artrópodes, com material de baixo custo e com potencialidade de atrair o
interesse dos alunos, se mostrou um importante recurso didático a ser utilizado
em aulas futuras. Entretanto, notou-se que ainda é preciso aperfeiçoar o uso e
gestão do tempo em sala de aula, assim como aliar o uso da tecnologia nesse
processo. Por fim, é necessário que o docente estimule a criticidade dos alunos
e a sua participação no exercício da Ciência. É necessário assim, construir e
reconstruir novas concepções de sua própria prática.
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Sequência didática. Zoologia.
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PANDEMIA, VULNERABILIDADE E ENSINO REMOTO: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Karine Maria Heidemann1

RESUMO
Trata-se de um relato de experiência, enquanto professora de um primeiro do
ensino fundamental de uma escola da zona rural da região metropolitana de
Campinas, do interior do estado de São Paulo no ano de 2020, quando fora
decretado estado pandêmico pelos órgãos mundiais da saúde. Com as aulas
presenciais passando a um modelo remoto, me vi cerceada de inúmeros
problemas sociais e educacionais, pois os alunos além de não possuírem
recursos tecnológicos para realizarem as atividades que estávamos propondo
naquele momento estavam passando por dificuldades e carência biológicas,
como a fome e frio. Mesmo com todas as vulnerabilidades latentes, o sistema
educacional continuava a insistir em diversas maneiras de fazer com que os
alunos realizassem suas atividades de maneira remota, ora como poderiam
esses realiza-las se além de possuírem pouco ou nenhum recurso tecnológico
e ainda residem em uma região que o sinal de internet é extremamente
precário. No entanto, o sistema educacional e seus governantes pareciam
continuar a ignorar tal situação e as cobranças pelas devolutivas plenas de
nossos alunos não paravam de chegar. O ano foi passando e o seu fim se
aproximando, as aulas não retornaram por medidas sanitárias, os alunos
continuaram a mercê da vulnerabilidade social. Nossos alunos aprovados
automaticamente por um decreto federal, mas as consequências desse ano
ficará para sempre marcado acadêmicamente.

Palavras-chave: Pandemia; Vulnerabilidade; Ensino Remoto
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PRÁTICA PEDAGÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE: POSSIBILIDADES DE
INTERVENÇÃO NO CONTEXTO DA PANDEMIA
Karla Mendonça Menezes1; Vanessa Candito2; Carolina Braz Carlan
Rodrigues3; Félix Alexandre Antunes Soares4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
No Brasil, desde março de 2020, cerca de 47,9 milhões de estudantes
deixaram de frequentar as atividades presenciais nas escolas de Ensino
Básico. Esse cenário solicitou a adoção abrupta de estratégias que
garantissem a continuidade dos processos de ensino-aprendizagem. Esse
estudo teve por objetivo investigar como os eventos relativos à pandemia
impactaram na prática pedagógica dos docentes. Essa experiência situa-se em
um contexto de pesquisa-ação, e contemplou 29 docentes de uma escola da
rede pública estadual do Rio Grande do Sul. Para o diagnóstico situacional, um
questionário foi enviado aos docentes via formulário online, em março de 2021,
e contemplou questões sobre a percepção dos professores sobre a prática
pedagógica no contexto da pandemia. Dentre os principais resultados,
evidenciou-se que 75,9 % dos respondentes manifestaram sobrecarga de
trabalho, sendo as respostas associadas a quatro aspectos principais:
intensificação do uso das tecnologias; ampliação dos cursos de formação;
diversificação das atividades burocráticas; sobreposição com as demandas
familiares. Nesse contexto, foram referidos desconfortos e insatisfações em
relação às condições de trabalho, sintomas de ansiedade, depressão e
doenças psicossomáticas, que repercutiram na saúde dos docentes, os quais
informaram ter perpassado por sentimentos de tristeza (55%), medo (51%) e
esgotamento (55%). Esses achados evidenciaram a necessidade de incluir a
escuta e o diálogo sobre a saúde mental no âmbito das formações
continuadas. Com isso, foi elaborado um plano de ação que teve uma
abordagem inicial relacionada à promoção da saúde, desenvolvida no mês de
junho de 2021, via videoconferência. Essa ação foi mediada por um psicólogo,
Mestre em Educação, e acompanhada por 16 docentes. Concernente às
práticas e aos desafios impostos pela adaptação forçada ao novo modo de
produzir educação, os resultados desse estudo reforçam a importância do
debate coletivo em relação à saúde e condições de trabalho docente, com
vistas a fornecer suporte e treinamento profissional adequados, que possam
além de instrumentalizar o professor para desenvolver estratégias voltadas às
demandas educativas, também identificar aspectos subjetivos do autocuidado e
saúde.
Palavras-chave: Saúde. Pesquisa-Ação. Escola.
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FANTÁSTICO EM SALA DE AULA: PESPECTIVAS PARA O ENSINO DE
LITERATURA
Karla Menezes Lopes Niels1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Em janeiro de 2021, o YouTuber Felipe Neto fez um tweet bastante polêmico
ao afirmar que a leitura obrigatória de obras do romantismo e do realismo
brasileiros era um ―dessserviço‖ de nossas escolas para a literatura. Após as
muitas críticas recebidas, refutou dizendo que um dos motivos de os jovens
afastarem-se da literatura seria a forma como essa é ensinada nas escolas.
Para muitos de nossos jovens a escola é talvez o único lugar onde se tem
contato com livros, sobretudo, com os clássicos. Ademais, Antonio Candido já
havia defendido a literatura como um ―direito inalienável‖ de todo e qualquer ser
humano, pois diferente de outros textos nos humaniza ou, nas palavras de
Tzvetan Todorov, ajuda-nos a viver. Afinal, uma educação literária permitiria
nos colocarmos de modo menos ingênuo e menos preconceituoso diante dos
discursos que circulam em nossa sociedade, além de nos permitir a reflexão
sobre esses. No entanto, como fazer isso, frente a alunos que se mostram
cada vez mais arredios à leitura que se apresenta na escola, geralmente de
trechos extraídos de obras canônicas? Forçá-los a ler sob a pressão de serem
avaliados em testes, provas e vestibulares, os estimularia a continuarem lendo
tanto obras canônicas como contemporâneas? Será que nossas escolas tem
conseguido de fato formar leitores literários? Tais perguntas nos levam a crer
que é preciso (re)pensar a forma de se ensinar, ler e refletir sobre a literatura, o
que também significa ampliar o corpus de ensino para além do cânone,
amplificando-o de forma a considerar narrativas de natureza outrora
esquecidas pela crítica e pela historiografia literária brasileira e, por
conseguinte, pelo livro didático. Dessa maneira, tomando por aporte teórico
principalmente as considerações de Annie Rouxel e Rildo Cosson, refletimos
sobre o ensino de literatura, a partir do trabalho com gêneros literários que
compõe o modo fantástico e o insólito ficcional, como forma de incentivo à
leitura literária e de ampliação de repertório.

Palavras-chave: Fantástico. Ensino de Literatura. Letramento Literário.
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JOGO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE CITOLOGIA UTILIZANDO
MATERIAIS DE FÁCIL ACESSO
Katharyne Jéssica Barbosa de Carvalho1; Lilia Patricia Sampaio Sousa2; Thaís
Jericó de Oliveira3 Deyla Paula de Oliveira3
RESUMO
A citologia é a área de estudo da Biologia com interesse em estudar os tipos de
células e suas organelas e apresenta elevada importância, podendo ser
aplicada em vários conteúdos. No entanto, observa-se que os estudantes
apresentam certa dificuldade com a aprendizagem dessa área. Nesse sentido,
torna-se necessário utilizar diferentes estratégias didáticas para auxiliar no
ensino-aprendizagem dos estudantes. Uma dessas estratégias são os jogos
didáticos, pois despertam o interesse e facilitam a aprendizagem dos
estudantes sobre o tema. Pensando nisso, no presente estudo, desenvolvemos
o jogo didático chamado ―Quem sou eu?‖ Tendo como objetivo auxiliar no
ensino de conteúdos de citologia, compreendendo as características de cada
célula e as funções de cada organela, esse jogo é de fácil acesso, pois utiliza
materiais que podem ser facilmente encontrados, como por exemplo, papel
cartolina, papelão, elástico e fita adesiva. A elaboração do jogo pode ser
dividida em duas etapas. Na 1° etapa, o professor pode imprimir imagens das
organelas ou pedir que os estudantes desenhem. Na 2° etapa, as imagens
devem ser recortadas em cartões e coladas no papelão e fixadas na testa do
estudante. O tempo estimado para identificar os cartões é de 2 minutos. Os
estudantes só terão direito a uma dica (funcional ou morfológica) que será dita
por um integrante de seu grupo, porém se o grupo solicitar a segunda dica terá
desconto no tempo que foi determinado anteriormente. O grupo que acertar
mais células e organelas em menos tempo ganha o jogo. A partir desse jogo,
os estudantes poderão identificar as células e as organelas com as dicas e
características fornecidas por um integrante do seu grupo, e dessa forma tornar
o conhecimento do assunto mais prático e divertido.
Palavras-chave: Organela. Células. Recursos didático-pedagógicos
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ALUNOS CRIADORES DE CONTEÚDO, NOVAS FERRAMENTAS DE
ENSINO E TRANSFORMAÇÃO: RELATOS DE UMA EXPERIÊNCIA DE
SUCESSO
Autora: Kátia Cristina Marcolino
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
No contexto pandêmico, as instituições foram desafiadas a manter suas aulas,
antes presenciais, no modo online, com qualidade e participação ativa dos
alunos. Sem tempo hábil para que docentes pudessem planejar e aprofundar
suas competências tecnológicas, foi preciso abandonar suas zonas de conforto
e realizar uma série de experimentações em sala de aula baseadas em
metodologias ativas. Com o objetivo de encontrar as mais aderentes aos
processos de ensino aprendizagem para o público dos cursos de graduação da
FAEP – Faculdade de Educação Paulistana, durante suas aulas remotas,
foram propostas atividades utilizando gameficação, sala de aula invertida,
instrução por pares, aprendizagem baseada em problemas, em projetos,
contando com o apoio de diversas ferramentas tecnológicas. Esta estratégia foi
essencial para a conclusão dos semestres letivos desde março de 2020 com
qualidade. Incorporar metodologias ativas nas aulas remotas proporcionou um
maior engajamento dos alunos, possibilitando interações dentro e fora do
perído de aulas, reduzindo a sensação de isolamento que o ambiente virtual
trouxe como efeito colateral. Dentre as atividades desenvolvidas, destacou-se a
criação de vídeos relacionados a diferentes temas, problemas e disciplinas,
proporcionando ao aluno autonomia no processo de concepção, dentro de sua
realidade, de seu tempo enquanto aluno e profissional, trazendo os melhores
resultados. O aluno foi incentivado a pesquisar para desenvolver seu próprio
conteúdo, levando para a sala de aula sua visão de mundo, seus dilemas,
possibilidades identificadas e adotadas como solução. Atingiram-se resultados
surpreendentes de troca, colaboração e sensação de pertencimento, mesmo
em ambiente virtual. O discente se valeu das muitas metodologias citadas, de
forma natural, espontânea, sem pretensões, trilhando seu caminho de
descobertas, colhendo, selecionando informações que, posteriormente,
transcreveu em formato de vídeo, o docente tomou consciência dessa
mudança e se apropriou do papel de curador nesse processo.
.
Palavras-chave: pandemia; aulas remotas; metodologia ativas
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O IMPACTO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES NA VIDA SOCIAL
DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Kayo Ferreira da Silva1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Passar por mudanças sempre exige adaptações, o simples ato indispensável
de sair do ensino fundamental e ir para o ensino médio, pode ser um desafio,
ou mesmo uma mudança de instituição de ensino, pode apresentar um cenário
social totalmente diferente do que estamos familiarizados, e nos apresentar
dificuldades. Atividades que fogem do ambiente formal de uma sala de aula (ou
de um encontro síncrono formal, pensando no ensino remoto), tendem a
proporcionar maior acolhimento e um entrosamento social mais significativo.
Nesse sentido, apresento o relato de uma experiência pessoal: no ano de
2018, me mudei para uma pequena cidade no interior da Bahia, chamada
Jaguaquara, vindo de são paulo-SP, e passei por grandes dificuldades na
socialização, devido as diferenças socioculturais. Porém, em meados do ano
de 2019, me foi proposta a oportunidade de participar de um time de vôlei na
escola. Participar dessa atividade extracurricular, teve um papel decisivo para o
meu entrosamento social. A professora Alexandra Macedo, responsável pelo
projeto ―time de vôlei‖, nos proporcionou uma atividade que foi além do que o
currículo escolar propôs, pois não nos enxergava apenas como alunos, mas
como indivíduos de uma sociedade, se integrando em uma escola. Durante o
projeto, foram propiciadas autonomia e colaboração entre os alunos, o que
favoreceu a socialização e um interesse maior pela escola e
consequentemente uma aprendizagem mais significativa.
Palavras-chave: Atividade extracurricular. Ensino Médio. Vôlei.
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PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
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RESUMO
A mudança no âmbito mundial com a chegada do novo corona vírus tem
afetado o estilo de vida da população, dentre as principais mudanças podemos
mencionar o processo de formação educacional. Estudo que eram
desenvolvidos de forma presencial passa a ser feitos de forma remota,
ambiente não familiar para a educação, muito menos para os graduandos do
curso de educação física, porém, tem se tornado uma alternativa e ao mesmo
tempo uma preocupação para os futuros professores. Visando essa
preocupação com a formação do professor de educação física surge o projeto
residência pedagógica onde tem se tornado o ponto norteador para os
discentes em formação, dando a eles suporte para conhecer o ambiente
escolar. Com isso, o trabalho apresentado visa relatar as perspectivas dos
alunos do curso de educação física da cidade de Miracema do Tocantins em
relação a participação do projeto residência pedagógica em tempos de
distanciamento social. O projeto dispõe de atividades do contexto escolar na
qual complementa a educação do aluno durante a sua formação acadêmica,
não dependendo apenas dos diferentes tipos de estágios para conhecer a
realidade escolar obtendo mais contato com a escola para construir um aparato
teórico-prático, além de estimular o aluno em graduação aos diferentes
desafios encontrados nas escolas. Diante disso, a pesquisa nos mostra que os
futuros doscentes se encontram animados com o projeto, e dispostos a
compartilhar experiências e adquirir conteúdos que serão de suma importância
para o desenvolvimento futuro de suas aulas.
Palavras-chave: Residência pedagógica. Educação Física. Distanciamento
social.
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RESUMO
O presente trabalho foi elaborado amparado em estudos teóricos, experiência
de Estágio Supervisionado em Educação Física e de participação em
Residência Pedagógica. O proposito central é tratar sobre as expectativas e
experiências do estágio no ensino remoto e/ou híbrido no período de pandemia
do novo Coronavírus. O trabalho segue o método de estudo bibliográfico de
natureza qualitativa. No que se refere as discussões e resultados, o trabalho
argumenta algumas das perspectivas dos graduandos com relação aos
estágios e experiências acerca dos trabalhos em campo em formato presencial,
o que seguramente foi frustrado em decorrência do isolamento social e das
restrições impostas pelos órgãos de fiscalização sanitária, exigindo assim, mais
criatividade, capacitação e aprimoramento de profissionais e estudantes para o
emprego de instrumentos metodológicos que proporcionassem as atividades a
partir do ajustamento das mesmas no ensino hibrido/ a distância.
Palavras-chave: Estágio supervisionado; Residência Pedagógica; Educação
Física.
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O ENSINO HÍBRIDO E OS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
EM TEMPOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL

Alexandra Lima Tavares1; Ana Maria da Conceição Pereira2; Ellom
Moura de Sousa3; Jesse Moura de Sousa4; Ruhena Kelber Abrão5.
.
Acesse a apresentação deste trabalho.
.

RESUMO
Na atualidade, por causa da pandemia provocada pelo vírus da COVID 19, a
Organização Mundial de Saúde (OMS), elaborou diversas medidas de
prevenção como o uso de máscara de proteção individual, a higienização
constante das mãos e dos materiais individuais, o distanciamento social e a
quarentena, tornando as aulas presenciais inviáveis. Assim o uso do ensino
híbrido no âmbito escolar se tornou uma possibilidade de pratica pedagogica
que permite as escolas adequar suas práticas de ensino com o uso de novas
tecnologias educacionais. O que se tornou um grande desafio em relação às
disciplinas que envolvem atividades práticas e de movimento corporal, como a
Educação Física Escolar. Desta maneira este artigo discorre sobre o ensino
híbrido e os processos de ensino e aprendizagem na disciplina Educação
Física em tempos de distanciamento social. O artigo destaca que os direitos e
objetivos de aprendizagem presentes na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), devem ser respeitados e as atividades pedagogicas devem ser
planejadas respeitando cada modalidade de ensino. Neste sentido, o uso do
ensino hibrido no ambito escolar permite ao professor criar e adptar estrategias
de ensino e aprendizagem que permitam aos alunos ir alem do proposto nas
aulas tento contato com uma grande diversidade de atividades e conteúdo.
Palavras-chave: Educação Física. Ensino híbrido. Ensino e aprendizagem.
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A PRATICA DOCENTE E O AUTISMO
Keli de Sousa Folmer1; Marco Antônio Ribeiro Merlin2;

RESUMO
O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) afeta, sobretudo as interações
sociais, comportamentais, sensoriais e a comunicação das pessoas autistas.
Para essa educação é de suma importância práticas pedagógicas que visem o
desenvolvimento da aprendizagem e a interação social de autistas e isto, exige
formação de professores. No contexto educacional percebe-se, que muitos
professores que atuam no processo de escolarização junto às crianças com
autismo, ainda demonstram insegurança devido ao desconhecimento desta
síndrome. Por este motivo, é necessário que o educador repense a sua
formação para que possa construir uma nova concepção de ensino
aprendizagem na mediação pedagógica, a necessidade de profissionais
capazes e especializados para conduzirem os alunos com adversidades ou
necessidades educacionais especiais. Quando tratamos sobre o processo de
inclusão escolar de crianças com autismo, diretamente recaímos sobre o papel
do professor, visto que ele é o principal responsável e mediador da
aprendizagem dos alunos. Desse modo, esse artigo apresenta como
problemática: A formação de professores fornece instrumentos e ferramentas
para atuar em sala com alunos especiais? Com base nessa problemática, o
presente artigo tem como objetivo investigar o papel do professor e sua
formação frente à inclusão da criança com autismo na rede regular de ensino.
Para o referencial teórico do estudo contou-se com a contribuição de alguns
pesquisadores, como: LEONTIEV (2001) VIGOTSKI (2003). De uma forma
geral, os resultados indicaram a necessidade do professor estar preparado
para a inclusão escolar, o que significa, neste caso, inserir metodologias de
ensino diferenciadas e voltadas para o atendimento dos alunos com autismo a
relação de um professor e o seu papel frente aos alunos com autismo, pode
tornar-se primordial para que a inclusão escolar aconteça de forma bemsucedida.
Palavras-chave: Formação de professores, Inclusão, Interação social.
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O USO DO SOFTWARE IRAMUTEQ PARA A COMPREENSÃO DAS
NARRATIVAS (AUTO)BIOGRAFICAS DA “COLCHA DE RETALHOS”

Kiara Maia de Oliveira1; Margaréte May Berkenbrock-Rosito2;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este texto deriva de uma dissertação em andamento e faz parte da pesquisa
maior ―Narrativa (auto) biográfica Pictográfica: representaç es sociais da
experiência estética nos processos formativos‖ cadastrados no Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O objetivo do
presente texto é discutir a utilização do software IraMuteQ para a organização
dos documentos (auto)biográficas produzidos no dispositivo formativo e
investigativo ―Colcha de Retalhos‖, uma proposta de formação inicial e
continuada
em
que
os
sujeitos
constroem
narrativas
(auto)biográficas nas dimensões escrita, pictórica e oral, alcançadas por etapas
que reúnem estratégias distintas. Na pesquisa qualitativa, iniciamos
com Gatti (2007, p. 12), quando apregoa que ―pesquisar em educação significa
trabalhar com algo relativo aos seres humanos ou com eles mesmos em seu
próprio processo de vida‖. Nesse sentido, as narrativas da experiência,
elaboradas no dispositivo colcha de retalhos se configuram como documentos
autobiográficos, são ao mesmo tempo formativos e investigativos
(BERKENBROCK ROSITO; SOUZA, 2020). Como dispositivo investigativo, a
―Colcha‖ possibilita a construção de um corpus textual, cabe, no
entanto, observar que existem diferentes caminhos a serem trilhados para a
sua análise. Para Yin (2016), na etapa de compilação, compilamos os dados,
de modo que, ―– compilar – significa, portanto, colocá-los em alguma ordem. A
compilação obtida pode ser considerada uma base de dados‖ (YIN, 2016, p.
184). A base de dados será tratada como corpus textual, composto pelas
narrativas (auto) biográficas. O IraMuteQ é um software aberto e gratuito,
elaborado por Pierre Ratinaud e Marchand (2012), pode ser instalado
gratuitamente, processando dados de diferentes formas, desde cálculos
de frequência de palavras, lexicografia básica, até às análises multivariadas
unindo rigor estatístico, multiplicidade e acessibilidade. O que de acordo
a Camargo e Justo (2013), traria fim a dicotomia entre qualitativo e quantitativo.
Desse modo, compreendemos que o software é apropriado para organização
dos dados qualitativos, possibilitando uma apresentação clara e objetiva e a
posterior etapa de interpretação.
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CONCEPÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA
PRÁTICA DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS
Lara Santana Correia Costa1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este projeto de pesquisa buscará compreender e analisar as concepções sobre
Educação Ambiental e Educação para Sustentabilidade por parte dos
professores de Ciências (séries finais do Ensino Fundamental) e Biologia,
Física e Química (Ensino Médio) da rede pública do município de Diadema. A
seguinte proposta baseou-se em literaturas pautadas nos estudos acerca da
EpS e da EA no contexto escolar, e integra as ações do Observatório de
Educação e Sustentabilidade da Unifesp – Diadema. A EpS surgiu com os
objetivos de Desenvolvimento Sustentável, preocupada em discutir e ofertar
ações resolutivas que assegurem as necessidades das presentes e futuras
gerações (SAUVE, 2005). Espera-se analisar através da aplicação de
questionários, entrevistas semiestruturadas e observação em sala, a
concepção dos professores sobre os conceitos listados de forma a propor
discussões, assim como compreender as estratégias e práticas pedagógicas
que intensificam a importância destes temas dentro das disciplinas de Ciências,
Biologia, Física e Química, alinhando os dados com documentos norteadores
voltados para os campos da Educação Ambiental. Educação, Formação
Docente e Sustentabilidade.
Palavras-chave: Educação para Sustentabilidade. Educação Ambiental.
Educação.
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A GEOGRAFIA FÍSICA NO ENSINO HÍBRIDO: GINCANA “SOLO DA
AMAZÔNIA” EM UMA ESCOLA DA CIDADE DE MANAUS (AM)
Larissa Cristina Cardoso dos Anjos1; Maria Mireide Andrade Queiroz ²; Dayane
Benício Morae³

RESUMO
O estado do Amazonas foi pioneiro no retorno às aulas presenciais em tempos
pandêmicos, por intermédio do Ensino Híbrido. No Ensino Híbrido, os alunos
do Ensino Médio assistiram aula presencial duas vezes na semana, e nos
demais dias, acompanharam o Programa Aula em Casa do Governo Estadual,
além de executar as tarefas das aulas presenciais. Assim sendo, as disciplinas
de Geografia, Qu mica e F sica promoveram a ―Gincana dos Solos da
Amazônia‖, com o objetivo de apresentar de maneira prática conceitos
relacionados a estas disciplinas, em detaque, os tipos de solo, permeabilidade,
estrutura química e física do solo,enfocando a sua fertilidade. A metodologia
ativa foi adotada durante a gincana, onde o aluno necessitava estudar em casa
o conteúdo de maneira transdisciplinar, transformando o aluno em um ser
protagonista no processo de aprendizagem. A competição ocorreu na horta da
escola, no qual os alunos foram organizados em duplas – obedecendo o
distanciamento social –, e realizaram diferentes tarefas para ganhar a medalha
de vencedor da gincana. Conclui-se que os alunos do Ensino Médio
compreenderam o conteúdo de maneira prática e interdisciplinar, sendo
compravado na avaliação das respectivas disciplinas.
Palavras-chave: Solos. Amazônia. Interdisciplinaridade.
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MÉTODOS TRADICIONAIS DE ENSINO JURÍDICO E A PANDEMIA DO
COVID-19
Larissa Querem Tavares Mendonça1; Marcus Vinícius Nogueira Rebouças2

.

RESUMO
O presente trabalho examinou a importância da reformulação dos métodos
convencionais do ensino do direito diante do cenário pandêmico que assolou o
Brasil, devido ao novo coronavírus, por intermédio de uma investigação
bibliográfica e a análise da legislação nacional e de portaria emitidas pelo
Ministério da Educação, além da coleta de dados em face da temática
proposta. Em suma, como resultados, salientou-se que como consequência
desse quadro de pandemia, a educação do ensino jurídico deverá assumir a
forma híbrida, ou seja, com aulas presenciais e remotas, além da necessidade
das técnicas de ensino se compatibilizarem com a nova realidade social. Além
disso, verificou-se que a solução para a evasão escolar causada por esse
cenário pandêmico, não deve ser apenas o ensino híbrido, mas também a
readequação dos métodos convencionais de ensino do direito, como o debate,
o diálogo socrático ou mesma a técnica da clínica do direito, visando tornar as
aulas mais atrativas e dinâmicas. Ademais, as universidades devem fornecer
treinamento das plataformas digitais para os professores, além de conceder
amparo psicológico para os docentes e discentes.
Palavras-chave:
Reformulação.

Novo

coronavírus.

Métodos

de

ensino

do

direito.

REFERÊNCIAS
BOAVENTURA de Sousa Santos. A cruel pedagogia do vírus. 1. ed. São
Paulo:
Boitempo,2020.

1

Mestranda em Direito Constitucional Público e Teoria Política pela Universidade de Fortaleza
(UNIFOR). E-mail: lariquerem@hotmail.com
2

Mestrando em Direito Constitucional e Teoria Política pela Universidade de Fortaleza
(UNIFOR) e advogado. E-mail: mviniciusnr9@gmail.com Fortaleza/CE.

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
402

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
403

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

A REFLEXÃO DA REALIDADE DOCENTE PERANTE A TEORIA.
Carlos Daniel Alves da Silva1; Larissa Soares Rossi2; Jenifer Viana Machado3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
As formações iniciais e continuada são imprescindíveis quando o assunto é
educação. O trabalho do professor é coletivo e passivo de constantes
construções e reconstruções. Esse se dá na escola, onde o professor aprende a
trabalhar com todos, trabalho que passa por um formação inicial e formações
continuadas que devem ajudá-lo em sua prática docente. O professor atuante
no ensino de ciências deve trabalhar de forma multidisciplinar, entendendo o
ato de ensinar não apenas fundamentado em teorias, mas sim de maneira
ativa, reformulando o seu trabalho e o aprimorando-o de maneira a alcançar os
objetivos pedagógicos.
Na formação, o estágio proporciona uma visão mais realista sobre como as
aulas são ministradas. Com o programa FUNDAP os licenciandos tiveram a
oportunidade de estagiarem em escolas públicas, adquirindo experiência
prática. Ao voltarem à universidade puderam assimilar com conhecimento
técnico e considerar amelhor maneira de ensinar.
É na ação que se aprende e faz com que a pessoa presente neste ato reflita
sobre maneiras de ensinar e aprender, pois o alto conhecimento técnico deve
ser combinado à experiência de campo, uma vez que é importante saber se
reinventar em meio as adversidades e criar um melhor ambiente de ensino e
aprendizagem para ambas as partes envolvidas. Além de ser preciso conhecer
as diferentes faixas-etárias e comunidades, o que promove uma maior interação
entre professor-aluno.
O docente deve estar atento a criar um aprendizado significativo e de
rendimento para todos, inovando a prática didática e buscando soluções para
ensinar os estudantes a interpretar a natureza. É preciso sempre refletir sobre
sua formação para aprimorar suas formas de ensinar.
Palavras-chave: Professor; prática didática; ciências.
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ESCOLA EM TEMPOS DE PANDEMIA: O ENSINO REMOTO NA
PERSPECTIVA DOS ALUNOS DO TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO
Laura Cristina Cellet Simonato
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Estamos atravessando um momento histórico no qual a Escola tem sido uma
das instituições que mais está sendo afetada, requerendo que se reinvente
com urgência para se adequar às dificuldades sendo enfrentadas. A Pandemia
impôs uma nova ordem ao cotidiano dos professores e alunos, pois para
atender a necessidade de isolamento social, tiveram que aprender a trabalhar
com Educação remota, único modelo possível e viável de ser utilizado. Essa
nova forma de estudo desafiou os estudantes de diferentes escolas, pois
―ninguém, nem mesmo os professores que já adotavam ambientes online nas
suas práticas, imaginava que seria necessária uma mudança tão rápida e
emergencial, de forma quase obrigatória‖ (MOREIRA 2020). A partir de leituras,
releituras, participações em Fóruns e Seminários sobre Ensino Híbrido,
sentidos e expressões foram se construindo e mediando essa nova rotina
escolar. Nessa perspectiva, esse trabalho procura investigar os sentidos
construídos pelos discentes de uma Escola Técnica do interior Paulista, que
frequentam o Terceiro ano do Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico
Profissionalizante em Administração, sobre suas experiências na escola
durante a Pandemia. Busca-se dessa forma, compreender, por meio das
narrativas dos alunos, as mudanças vividas por eles e pela escola, levando em
conta as facilidades e dificuldades propiciadas pelo Ensino Remoto, de forma a
apresentar algumas possibilidades de mudanças nas práticas educativas
tradicionais que se pautem no uso de tecnologia de rede digital.
Palavras-chave: Ensino Híbrido, Tecnologia, Juventude.
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LITORAL NORTE DA PARAÍBA: PRÁTICA EXTENSIONISTA NA UFPB
Allana Maria Pereira dos Santos1, Laurênia Souto Sales2;
Francisco André Filho3; Luiz Fabio Alves Jales4.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este trabalho objetiva apresentar o projeto de extensão ―Entre Saberes e
Práticas: formação docente de professores de Língua Portuguesa do Litoral
Norte da Paraíba‖, que vem sendo executado no âmbito do Departamento de
Letras do CCAE/UFPB, de 03/05/2021 a 30/04/2022, com vistas a desenvolver
ações de formação docente junto a professores de Português da educação
básica de municípios do Litoral Norte Paraibano. Com tais ações, busca-se
contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem desses
municípios, que concentram muitas escolas com baixos índices educacionais.
O projeto adota a concepção dialógica e interacional de língua (GERALDI,
2012), conforme orientam os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN
(BRASIL, 1998) e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017).
Para atingir os objetivos propostos, a equipe adotou os quatro eixos propostos
pelos PCN e pela BNCC: a) Leitura; b) Escrita; c) Oralidade e d) Análise
Linguística, e acrescentou o eixo Novas Tecnologias. Buscou-se traçar uma
proposta metodológica centrada em torno das ações de formação, mobilização,
sistematização, difusão, execução e avaliação, a fim de promover a realização
de atividades de formação continuada, como palestras, workshops, cursos e
acompanhamento de atividades docentes.
Palavras-chave: Formação docente. Ensino de Português. Litoral Norte da
Paraíba.
Referências
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: MEC,
2017.
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ESCOLINHA DO DEF: A NATAÇÃO COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO
SAÚDE E INTERAÇÃO SOCIAL.
Leandro Guimarães Ribeiro1; Aline de Oliveira Santos 2; Eduarda da Rocha
Souza 3; Anny Sionara Moura Lima Dantas4
https://drive.google.com/file/d/1xQhuc-PzkVam6RbCB-yOnW3jpu95Yb8d/view?usp=sharing

RESUMO
O Programa Laboratório Pedagógico: Saúde, Esporte e Lazer (LP-SEL), mais
conhecido como escolinha do DEF, nasceu para preencher a lacuna de
ociosidade das crianças e adolescentes vivendo em ambiente de risco, além de
buscar a promoção e melhoria na educação, saúde, qualidade de vida e
interação social. Exercendo importante função social para a comunidade o
programa oferece diversas modalidades. Na natação atuamos com aulas
voltadas para o público infantil, a fim de desenvolver suas capacidades não
somente físicas e esportivas, mas principalmente de interação, senso de
coletividade e bem-estar. Acreditamos que desenvolver estas características
desde cedo além da melhoria de vida individual de cada um dos nossos alunos,
de forma geral poderá proporcionar uma melhoria social quando observamos a
comunidade como um todo. A contribuição do programa pode e deve ser na
vida desses alunos mais do que a introdução dentro de uma modalidade
esportiva, visamos principalmente a mudança de perspectiva de vida desses
alunos, que em sua maioria vivem em situação de risco social e precisam de
uma assistência adequada para garantir as condições necessárias para um
futuro promissor. Podemos verificar através das atividades grande resultados
obtidos pelos alunos participantes, observamos respostas tanto na melhoria do
desenvolvimento motor e cognitivo quanto no aspecto da socialização,
educação e convivência. Durante os últimos meses seguindo as
recomendações sanitárias, em decorrência da pandemia ocasionada pelo novo
coronavírus, as atividades presenciais da modalidade seriam suspensas.
Visando a prevenção ao contágio e prezando pelo bem estar tanto dos alunos
quantos dos monitores e obedecendo ao que diz a ciência sobre os cuidados
necessários nesse período, atuamos na elaboração de vídeos educativos, na
pesquisa e produção para expansão dos conhecimentos voltados à
modalidade. Para se alcançar um resultado satisfatório no retorno às aulas
presenciais é de extrema importância a reorganização da metodologia e
atualização dos conhecimentos.
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PODER PARA QUÊ?
Leidiane Machado1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Ainda que se negue, ninguém pode discordar que poder é um atributo super
desejado na humanidade. Desde o mais simples poder de realização de um
desejo ao mais grandioso, cabe a pergunta: Por que o poder é desejado? Ou:
Poder para quê? … Podemos analisar duas respostas poss veis: 1-. Poder
para ser temido e por consequência, ser obedecido; ou 2-. Poder para ser
obedecido porque temido.
Tomando como exemplo o livro Em Busca de Sentido (V. E. F. Viena, 1984) que
é um relato de um sobrevivente do campo de concentração tutelado e
formulado pelo nazismo, temos um exemplo da perspectiva do obediente (o
prisioneiro). E considerando o livro Discurso da Servidão Voluntária (La Boétie,
1574), se questiona: Como lutar contra a figura de um homem poderoso?… Se
nós pensarmos naqueles prisioneiros, naquele estado de existência, como era
poss vel que eles, naquelas condiç es pudessem lutar contra todo aquele
regime nazista?
Poder para quê? Não podemos colocar o super ego como única resposta
poss vel. Devemos considerar que o poder traz um ganho secundário: O poder
de revide. Por que alguém desejaria revidar, caso necessário? Certamente por
haver neste a presença de medo! Esta consideração nos leva a afirmar que
tamanha vontade de poder não tem outra origem que não seja o medo. Medo,
por sua vez, que se resume à vontade concomitante de poder para ser temido.
Em outras palavras, toda vontade de poder nasce da presença de medo no
indiv duo. Neste racioc nio, toda vontade de poder é, no fundo, vontade de ser
temido. E toda vontade de ser temido nasce do medo, logo toda vontade de
poder de alguém se origina da presença e proporcionalmente ao tamanho do
medo que esta possui.
Palavras-chave: Poder. Medo. Revide.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL NA PANDEMIA: O DESENVOLVIMENTO DAS
ATIVIDADES EM DUAS INSTITUIÇÕES, PÚBLICA E PRIVADA, DE
GOIÂNIA
Vilma Batista da Silva1; Francielly Gomes de Jesus Lino2; Leila Cristina Borges3;
Profa. Dra. Daniela da Costa Britto Pereira Lima
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Em decorrência da pandemia do novo Covid-19, o sistema educacional mundial
desenvolveu suas atividades remotamente, conforme recursos e estrutura
disponíveis em cada instituição. Neste trabalho, buscamos abordar como foi
realizado esse trabalho de maneira a garantir os direitos da criança, de acordo
com está proposto nos documentos e legislações norteadoras da Educação
Infantil. Foi realizada uma comparação entre duas instituições, uma pública e
outra privada, no sentido de verificar como se deu o desenvolvimento das
práticas pedagógicas em cada uma delas. Esta escolha se deu em razão de
que as autoras deste trabalho atuam profissionalmente nas instituições A
(pública) e B (privada), localizadas na cidade de Goiânia-GO. A publicação do
Decreto nº 751, determinou o fechamento das escolas e Cmei‘s, sendo assim,
as instituições A e B deram continuidade ao trabalho pedagógico, de forma
remota. Com relação a instituição A: foi ofertado curso virtual de formação para
os professores regentes; o trabalho pedagógico foi retomado por meio do envio
de atividades semanais via WhatsApp e Ambiente Virtual de Aprendizagem
Hibrido (AVAH); não houve cancelamento de matriculas. Com relação a
instituição B: não foi realizado curso de formação aos professores; o trabalho
pedagógico foi desenvolvido por meio do envio de atividades via WhatsApp; foi
estabelecida uma rotina diária de encontros virtuais com as crianças por meio
de plataforma GoogleMeet e chamadas individuais com as crianças para sanar
suas dúvidas e manterem o vínculo mesmo no período de isolamento social;
realização de investimento na compra de tecnologia (computadores, televisores
e câmeras) para melhorar a qualidade do atendimento prestado; houve
cancelamento significativo na quantidade de matriculas. Ao refletir sobre as
duas instituições foi percebido que: embora a instituição B sofreu redução de
sua receita em decorrência do cancelamento de matrícula, ainda assim,
investiu em equipamentos a fim de garantir os direitos das crianças; apesar do
investimento na plataforma AVAH, na instituição A, notamos que os
profissionais e famílias apresentaram dificuldade em seu uso. Percebemos que
nas duas instituições houve um grande empenho no sentido de garantir os
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direitos básicos das crianças preconizados nos documentos norteadores da
educação infantil.
Palavras-chave: Pandemia. Educação infantil. Ensino remoto.
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DESAFIOS DA INCLUSÃO DE DEFICIENTES INTELECTUAIS NA
EDUCAÇÃO
Maria Eduarda Verginio1; Pietra Z. Molina2; Rafaella M. Medeiros3; Marilena
Rosalen4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A inclusão de alunos com deficiência intelectual em escolas, apesar de ser uma
grande conquista, vem com vários desafios, quando não há um trabalho em
conjunto entre a diretoria da escola, os responsáveis pelo aluno e os próprios
professores. É necessário a rede de apoio entre esses grupos para assim
poderem trabalhar em colaboração para que o desenvolvimento intelectual e a
aprendizagem do aluno ocorra com sucesso, levando em consideração a
necessidade individual dele visando a adaptação de atividades em aula e em
grupo dentro de seus limites, mas proporcionando formas de aprendizagem em
que ele e os colegas possam aproveitar e aprender juntos, pois nem sempre
ele irá se expressar com palavras faladas ou escritas, então, por exemplo, o
uso de meios artísticos para poder estimular seus modos de expressão e
avaliar o seu desenvolvimento é importante para acompanhar os alunos com
deficiência intelectual. Além disso, é necessário observar suas expressões
faciais, linguagem corporal, gestos e as respostas, verbais ou não, em relação
aos acontecimentos que ocorrem ao redor dele, por exemplo, quando ele se
ausenta ou se exclui de atividades em grupo, para assim poder analisar de
quais maneiras é possível fazer atividades com boas respostas desse aluno e
ver o que ele mais se identifica e gosta, sempre se adaptando.
Palavras-chave: Inclusão. Deficiência. Educação.
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AÇÕES DE EXTENSÃO PARA A FORMAÇÃO DE ACADÊMICOS DE
ADMINISTRAÇÃO: A EXPERIÊNCIA DE UMA IES NO SUDESTE DO PARÁ
1

2

3

Leonardo Petrilli ; Josilene Ferreira Mendes ; Daniela Castro dos Reis ; Juliana Monteiro de
4
Souza

RESUMO
A extensão é uma importante vertente da formação acadêmica, propiciando
práticas interdisciplinares que colocam o formando em contato com a
sociedade e o ambiente em torno da Universidade. Essas práticas são,
portanto, essenciais para a formação em seu sentido amplo, social e
humanístico, contribuindo para a atividade finalística da academia. Neste
sentido, observa-se a sua essencialidade em todos os campos do
conhecimento, transpassando a formação técnica e alcançando o
desenvolvimento da cidadania, engajamento, pertenciamento e participação,
dentre outros valores que nem sempre são trabalhados em disciplinas
curriculares devido ao caráter estanque. Assim, o presente trabalho faz uma
observação e propõe uma reflexão, ainda que de forma breve, sobre o
desenvolvimento de ações extensionistas inter e multidisciplinares em um
curso de Administração de uma universidade pública no município de
Parauapebas-PA. Por meio de levantamento de dados junto à Pró-reitoria de
Extensão, o trabalho de observação participante, já que os autores são
docentes do campus em questão e proponentes das ações, evidencia a
realização de ações remotas de natureza extensionista durante a pandemia de
Covid-19, entre 2020 e 2021. Neste período, foram ofertadas 28 ações voltadas
para o curso de Administração, a maioria como proposta interdisciplinar. Notase ainda que as ações são planejadas com o intuito de alcançar a formação
social dos alunos com temáticas que abordam desde a questão de gênero e
violência, direitos humanos, diversidade, educação ambiental e participação
social. Esta breve análise permite concluir satisfatóriamente que o meio virtual
têm sido aproveitado por docentes do curso para ofertar ações que
caracterizam-se geralmente como palestras e eventos para sucistar espaços
de diálogos reflexivos que permitem o cumprimento da práticas importantes
para a formação integral que a Universidade deve buscar.
Palavras-chave: Extensão. Administração. Ensino Remoto.
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(RE) APRENDER A FAZER: ENSINO HÍBRIDO E O PROTAGONISMO
DOCENTE NA FORMAÇÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Leone Rangel Rosa de Oliveira1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O objetivo deste trabalho é relatar a experiência em formação continuada,
ainda em processo, através de grupos de estudos formados com a equipe
docente da Escola Municipal de Educação Infantil Wanderley Quintino Teixeira,
Macaé, RJ. Diante dos desafios que surgiram no período remoto e foram
disparadores para intensificar o trabalho com as metodologias ativas, a equipe
gestora identificou através da escuta aos docentes as dificuldades em
desenvolver o trabalho mantendo as especificidades da educação infantil.
Dentre os relatos, o uso das tecnologias digitais foi o mais apontado. A partir
da
escuta sensível,
os encontros das reuniões pedagógicas
foram
reorganizados utilizando a metodologia de pesquisa coletiva desenvolvida por
grupos mistos e os resultados dos estudos realizados compartilhados em
espaços de debates em rodas de conversa virtuais para os funcionários da
escola, equipe gestora e equipe técnica. Neste sentido, ao promover o
protagonismo docente na formação continuada, a interação entre os pares
foram fortalecidas dando aos grupos autonomia para trocas de experiências,
compartilhamento de saberes e fazer novas descobertas. Outro aspecto
relevante tem sido a identificação e valorização de habilidades que os
docentes passaram a demonstrar, o que possibilitou a criação do minicurso
“Conecta Prof” sobre tecnologias digitais. As pesquisas mais recentes
apontam para as inúmeras possibilidades do trabalho com metodologias ativas
no ensino híbrido e a potencialização de atividades utilizadas antes do período
remoto mas que ainda não havia a apropriação da teoria. Os estudos e
grupos permanecem ativos com a pesquisa sobre gamificação na educação
infantil e suas possibilidades na retomada das aulas de forma híbrida.
Palavras-chave: Protagonismo. Formação continuada. Pesquisa coletiva.
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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO IFSP E A PANDEMIA DE COVID-19: AÇÕES
DE NUTRUCIONISTAS E DIRETORES
Leonice Edna de Araujo Silva Autor Principal1; Adelina Novaes Coautor2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O estudo será realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo - IFSP que pertence à Rede Federal criada em 2008
pela Lei nº 11.892. Esta é uma instituição de educação superior, básica e
profissional. Todas as escolas de educação básica ofertam alimentação
escolar, pois a alimentação é um direito previsto na Constituição Federal
Brasileira, em seu artigo 6º. Diante da pandemia criada pelo novo coronavírus
(Covid-19), atendendo às orientações da Organização Mundial de Saúde, o
Ministério da Saúde publicou a Portaria 356 de 11 de março de 2020, que
gerou o isolamento social e a suspensão das aulas presenciais. Diante deste
cenário, foca-se no seguinte problema de pesquisa: como as ações de 14
nutricionistas e diretores gerais do IFSP têm contribuído para o
desenvolvimento da educação alimentar nutricional (EAN) em tempos de
pandemia? São objetivos: compreender as contribuições das ações de 14
nutricionistas do IFSP para o desenvolvimento da EAN; entender como a
pandemia de COVID-19 interferiu no trabalho de oferta da alimentação escolar.
Serão realizadas entrevistas a partir de roteiro semiestruturado, por meio de
Google Meet, que serão gravadas, transcritas e analisadas com base nas
orientações de Franco (2011) e Bardin (2015). Espera-se obter elementos que
se convertam em ações que ampliem o diálogo entre nutricionistas e gestores
gerais diretores de campus, materializadas em projetos de educação alimentar
nutricional.
Palavras-chave: Educação alimentar nutricional. Covid-19. IFSP.
REFERÊNCIAS
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INCIDÊNCIAS DOS MODOS CONTEMPORÂNEOS DE BRINCAR NO
COMPORTAMENTO E AFETIVIDADE DA CRIANÇA
Leonides pereira de Souza Guimaraes1
.

RESUMO
Este estudo trata-se da análise dos modos contemporâneos de brincar
sobretudo aqueles ligados às tecnologias computacionais e à internet, e sua
incidência sobre a socialização e o comportamento das crianças. Discutiu-se
questões referentes ao conceito de infância e o ato de brincar/brinquedo em
um zeitgeist simples e imediato, articulando às discussões ao direito de mídia.
Acerca do tema Incidências dos modos contemporâneos de brincar no
comportamento e afetividade da criança, criou-se um conjunto de indicações
sobre como proceder para orientar o brincar virtual e a relação da criança com
as mídias e tecnologias. A metodologia utilizada foi uma pesquisa
qualitativa/descritiva/explicativa, com revisão bibliográfica e entrevistas. A
amostra foi composta por 18 crianças entre 10 e 12 anos, O lócus de pesquisa
foi o Centro de Convivência Juvenil (CECONJ). As informações obtidas com a
coleta de dados foram analisadas e descritas em comum acordo com a
expressão de cada um dos participantes embasados por Buckingham (2007),
El Postero (1999), Barros (2009) e Winnicott (1975). Ambos os autores refletem
sobre diferentes concepções de criança, jogo e brinquedo. A partir da análise
dos dados foi possível considerar que o uso inadequado das mídias e
tecnologias, mesmo enquanto forma de lazer, incidem de forma negativa sobre
a socialização e o comportamento da criança, manifestando-se de alguma
forma sob a perspectivas de conflitos e representações negativas sobre
relações sociais na forma presencial, real.
.

Palavras-chave: Brincar. Infância. Mídias tecnologias.
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O CORPO FEMININO NO ESPAÇO-TEMPO:UMA ANÁLISE COMPARATIVA
DE PROPAGANDAS DA DÉCADA DE 1970 NO BRASIL E NA FRANÇA
Letícia Thomé de Oliveira1; Sheila Vieira de Camargo 2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O público-alvo de determinado anúncio publicitário, como parte de um contexto
social, tem características mutáveis de acordo com o tempo e
espaço,características essas que devem, necessariamente, ser acompanhadas
pelos emissores desse gênero para a concretização de seu objetivo: o
atingiment do público alvo. Considerando isso, procurou-se investigar, nesse
trabalho, as mudanças na representação da mulher e seu corpo em anúncios
publicitários de duas línguas/culturas. Os conceitos de enunciado, signo
ideológico e gênero do discurso elaborados pelo Círculo de Bakhtin guiaram a
análise dos reflexos e refrações de um fenômeno social em transformação em
anúncios publicitários: as representações da mulher e do seu corpo no tempo e
no espaço. Foi realizada uma análise comparativa de quatro anúncios da
década de 1970 que contêm a imagem da mulher, dois do Brasil e dois da
França. Todos os anúncios analisados foram retirados do mesmo tipo de
veículo-revistas informativas impressas- e vendem o mesmo tipo de produto. A
análise se deu em três etapas, propostas por Valentin Volóchinov em Marxismo
e filosofia da linguagem: Problemas fundamentais do método sociológico na
ciência da linguagem (2018 [1929]) para o estudo da língua. A comparação
revelou que a mulher e seu corpo nos anúncios brasileiros são representados
de maneira desigual em relação ao homem, fato determinado pelo contexto
político e social autoritário e conservador no Brasil dos anos 1960/1970,
enquanto na França eles adquirem uma representação mais igualitária em
razão de um contexto mais progressista e contestador da tradição.
Palavras-chave: Anúncio publicitário, imagem da mulher, análise comparativa.
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TECNOLOGIAS ATIVAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA
PANDEMIA PELO COVID-19
Ana Carolina de Souza Ferreira1; Liandra de Souza Oliveira2; Michael Dean
Nascimento Brito3; Jean Felix Borges4; Profa. Dra. Patrícia Cristina de Aragão5

RESUMO
As metodologias ativas estão sendo discutidas no meio acadêmico e na área
de educação. Até na modalidade de Ensino a Distância (EaD), onde os
números de vagas e ingressos vêm alcançando índices altos, nunca falou tanto
em inovar e incrementar os processos educacionais, rever práticas
pedagógicas, formar docentes, professores e tutores para uma educação
transformadora e considerar os alunos como protagonistas, desenvolvendo sua
autonomia no decorrer do processo de aprendizagem. O ensino híbrido já é
considerado como uma das grandes apostas para o processo de ensino e
aprendizagem no século XXI e, devido ao seu modelo que une as melhores
práticas das modalidades presencial com as melhores práticas da modalidade
EaD. Este trabalho tem por objetivo enfatizar o lugar que as tecnologias ativas
de ensino vem tomando diante do cenário atual pelo COVID-19 no Brasil nas
modalidades do EAD. Trata-se de uma busca de dados na literatura usando
artigos e sites confiáveis para a elaboração deste resumo. Estudos de caso
destacam o quanto o ensino híbrido tem sido priorizado em algumas
instituições de ensino. Nos anos letivos de 2017 e 2018, uma rede municipal
realizou encontros pedagógicos e formações continuadas de forma presencial,
no entanto, dificuldades surgiram e inviabilizaram a continuidade destas
formações nesta modalidade. Alguns profissionais da educação acreditavam
que as formações continuadas e encontros pedagógicos eram enriquecedores
e acrescentavam qualidade a sua prática pedagógica e acabaram por aderir à
proposta de forma unânime. Dessa forma, a proposta de formação híbrida
surgiu diante das dificuldades encontradas devido o isolamento social pela
pandemia do COVID-19. Portanto, nota-se o quanto o uso dessas tecnologias é
algo que tende a se expandir cada vez mais, uma vez que podem ser utilizadas
afim de beneficiar a organização dos métodos de ensino de cada professor e
na sua rotina diária, adequando-se a essa realidade.
Palavras-chave: Tecnologias de ensino. Formação de professores. Ensino
híbrido.
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ANÁLISE CONTRASTIVA DE UM PLANO INDIVIDUALIZADO DE ENSINO
DIRIGIDO A UM ALUNO SURDO :UMA PROPOSTA DE QUALIFICAÇÃO
LIDIANE CORREIA QUINSAN

RESUMO
O presente trabalho tem como finalidade de descrever uma análise de um
plano de aula individual dirigido ao aluno surdo da rede pública do município de
São Sebastião,regularmente matriculado no quinto ano do ensino fundamental
1, discutir o letramento aplicado através da língua portuguesa e da língua
brasileira de sinais,distinguindo a dicotomia da língua oralizada da língua
sinalizada, e a interação cultural e social simultaneamente, culminanando no
processo de construção de uma democracia, onde diferentes sujeitos de
diferentes saberes sejam reconhecidos, promovendo dessa forma, a
interculturalidade crítica.

Palavras-chave: Plano Individual de Aula. Alunos Surdos. Letramentos em São
Sebastião.
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DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES INVESTIGATIVAS EM
SALA DE AULA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM ESTUDO
BIBLIOGRÁFICO
Lidiane dos Santos Scarabelli Ribeiro1; Anazia Aparecida Reis2; Elaine Cristina
Apolinário de Azevedo3; Georgia Papi de Abreu4; Junia Freguglia5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este estudo teve como objetivo identificar, em pesquisas desenvolvidas em
contextos de formação continuada, os principais desafios apresentados por
professores na implementação de atividades investigativas nas aulas de
Ciências. A revisão de literatura foi realizada através do portal de periódicos da
CAPES e do Google Scholar, com recorte temporal de 2013 a 2020. A partir da
leitura do título e do resumo dos 125 trabalhos encontrados, chegamos à
seleção de 5 trabalhos, que abordam desafios para a implementação de
atividades investigativas em sala de aula e que foram realizados com
professores que participaram de cursos de formação dentro da perspectiva do
ensino por investigação. Nessas pesquisas foram evidenciados como desafios
para a realização de atividades investigativas: concepções equivocadas por
parte dos professores sobre o ensino por investigação; preocupação em seguir
―passos‖ para aplicar atividades investigativas; problemas no planejamento das
atividades; repertório de ideias escasso; falta de auxílio de outras pessoas,
quantidade de alunos em sala de aula; dificuldades quanto ao envolvimento
dos alunos; falta de espaço apropriado; insegurança; tempo escasso para
execução. Com esse estudo, ficou compreendido que implementar atividades
investigativas nas aulas de Ciências pode ser um processo desafiador para os
professores em muitos aspectos, mas é uma prática que pode ser fomentada
através de processos formativos, em que os professores possam ter um
acompanhamento mais próximo, constituir redes de apoio, compartilhar suas
limitações e suas experiências. Esse estudo pode contribuir na busca de
estratégias para o planejamento e organização de cursos de formação que
envolvam a abordagem investigativa, buscando a superação dos desafios
apresentados.
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GESTÃO E CURRÍCULO NA PEDAGOGIA WALDORF: UMA PROPOSTA
EDUCACIONAL ANTROPOSÓFICA.
Lidianne Cruz da Silva

RESUMO

Esse resumo tem como objetivo apresentar propostas acerca da visão de
gestão e currículo da pedagogia Waldorf nas escolas do ensino básico e
superior.
Para isso percorremos um caminho onde repassa por fundamentos que
formam o pilar da pedagogia Waldorf suas práticas pedagógicas e gestão,
onde são apresentados conceitos de Antroposofia de homem e sociedade.
A Pedagogia Waldorf, tem seus fundamentos teóricos, filosóficos e
antropológicos, elaborados pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner e vem ampliar
a concepção de ser humano e de sua finalidade, orientada sob os
fundamentados da Antroposofia. Está presente em mais de 1.000 instituições
espalhadas pelo mundo todo.
A Pedagogia Waldorf é caracterizada como uma pedagogia inovadora e
transformadora, ela nos apresenta uma visão de Rudolf Steiner que através da
sua concepção nos mostra a importância de utilizar os métodos que são
capazes de desenvolver alunos mais criativos, livres e que possuam autonomia
para se posicionar diante da sociedade e do mundo.

Palavras chave: Gestão, Pedagogia Waldorf, Antroposófica.
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ATUAÇÃO DO PEDAGOGO EM AMBIENTES EMPRESARIAIS
Lígia Bitencourt Oliveira¹
Vera Maria dos Santos²
RESUMO
O presente estudo teve como objetivo analisar a atuação do pedagogo em
ambientes empresariais na cidade de Aracaju/SE. Essa reflexão parte do
conceito de Pedagogia Empresarial da autora Marta Teixeira do Amaral (1999),
que aliado aos autores que discutem esse tema como: Amélia Escotto do
Amaral Ribeiro, Maria Luiza Martins Holtz, Izolda Lopes, Ana Beatriz Trindade,
Márcia Alves Cadinha, alicerçaram essa discussão do referencial teórico. As
fontes que deram o suporte para o desenvolvimento da investigação são as
bibliográficas e a realização de entrevistas que foram aplicadas no ambiente
empresarial com pedagogos e Diretor de Recursos Humanos. Com a pesquisa
evidenciou se que a Pedagogia Empresarial contribui para uma prática de
excelência no interior das empresas e, o Pedagogo volta sua atenção para o
desenvolvimento das pessoas, contribuindo para mediar os processos de
planejamento, capacitação, treinamento, meta, avaliação, seleção e atuando
com a elaboração de projetos. Por tanto, o Pedagogo Empresarial cumpre um
importante papel dentro das empresas articulando as necessidades junto da
gestão de conhecimentos.
Palavras-chave: Pedagogo. Pedagogia Empresarial. Atuação do Pedagogo.
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ATIVIDADES FÍSICAS ESCOLARES COMO ESTRATÉGIA DE
FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES INTERGERACIONAIS ENTRE
CRIANÇAS E IDOSOS
Liliane Cristina Dias1; Lucia Ceccato de Lima2; Cláudia Maris Coelho Pezzi 3;
Ticiana Dutra4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Introdução: A Educação Física é uma disciplina curricular que tem como uma
de suas especificidades, a capacidade de introduzir e integrar o estudante à
cultura corporal e suas variadas manifestações. Faz também parte da disciplina
o aprendizado sobre a importância de cuidar da alimentação e da manutenção
da saúde, tendo conhecimento de como mantê-la durante toda a sua vida. A
escola tem uma função essencial na vida dos estudantes e também da sua
família, pois permite a troca de conhecimentos entre os indivíduos envolvidos.
E nesse contexto, aborda-se o conceito de Intergeracionalidade, que é a troca
de experiências entres gerações e que contribui para uma melhor convivência
familiar. Objetivo: compreender as atividades físicas escolares como estratégia
de fortalecimento das relações intergeracionais entre crianças e idosos.
Método: Este projeto de pesquisa encontra - se na fase de revisão de literatura
e pretende realizar, ainda, pesquisa qualitativa com aplicação de questionários
para alunos e parentes idosos dos alunos selecionados. Principais Resultados:
Espera-se ao final do estudo que a pesquisa contribua com os estudantes e
seus familiares, na melhoria da relação intergeracional entre seus integrantes,
tendo consciência da importância de praticar atividades físicas, de cuidar da
alimentação, mantendo uma boa qualidade de vida. Conclusão: Que ao final do
estudo a pesquisa apresente possíveis benefícios que o convívio
Intergeracional traz para a criança, para o idoso e para a família em geral,
resgatando o convívio familiar com a escola e tendo como agente dessa troca
de conhecimento e experiência a Educação Física Escolar.
Palavras-chave: Educação Física Escolar. Intergeracionalidade. Escola.
REFERÊNCIAS

1

Mestrado em Educação, Uniplac, lilianecdias@uniplaclages.edu.br
Mestrado em Educação, Uniplac, prof.lucia@uniplaclages@edu.br
3
Mestrado em Educação, Uniplac, claudiamcp@uniplaclages.edu.br
4
Mestrado em Educação, Uniplac, ticiana@uniplaclages.edu.br
2

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
432

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

DARIDO, Suraya Cristina. SOUZA, Osmar Moreira Junior. Para ensinar
educação física. Possibilidades de intervenção na escola. 1ªed. São Paulo.
Papirus, 2007.
RODRIGUES, Maria Isabel Soares. O impacto das atividades intergeracionais
no desempenho cognitivo dos idosos. Universidade católica portuguesa. Braga,
2012. Disponível em: https://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/13657
SURDI, Aguinaldo Cesar; KUNZ, Elenor. Fenomenologia, movimento humano e
a educação física. Revista Movimento UFRGS. Porto Alegre, v. 16, n. 04, p.
263-290,
2010.
Disponível
em:
https://seer.ufrgs.br/Movimento/article/view/16075

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
433

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

A LEITURA COMO UMA AÇÃO HUMANIZADORA NO SISTEMA
PENITENCIÁRIO DO MARANHÃO NA CIDADE DE CAXIAS
Lívia Carine Macedo e Silva1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este estudo apresenta a Lei Nº 10.606, de 30 de junho de 2017 – que institui o
Projeto Remição pela Leitura em estabelecimentos penais do Estado do
Maranhão como meio de viabilizar a remição da pena por estudo. No Brasil, o
acesso à educação, por conseguinte à leitura, são direitos garantidos por lei,
com previsão expressa na carta magna, além de caracterizarem fatores que
influenciam a vida e a ressocialização das pessoas privadas de liberdade. A
leitura além de favorecer o aprendizado, exercita a memória e favorece a
diminuição da pena para os reeducandos. Na Unidade Prisional
Ressocializadora de Caxias-MA, o objetivo do Projeto Remição pela Leitura,
além do efetivo abatimento da pena, pois os dias remidos são considerados
efetivo cumprimento da repreenda, conforme orientação dos tribunais
superiores, é que os internos possam ser reeducados por meio da leitura,
tendo pela educação novas perspectivas de uma vida melhor através do
conhecimento adquirido pelas leituras das obras literárias trabalhadas no
projeto, propiciando uma visão de mundo que talvez antes de participarem do
projeto eles não tivessem acesso, e assim, fazer com que surjam novas
oportunidades para que eles não voltem a cometer crimes quando libertos,
efetivando de maneira plena a reinserção em sociedade dos egressos.
Palavras-chave: Remição. Leitura. Sistema Penitenciário.
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O DEMÉRITO DO ENSINO VIRTUAL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
É JUSTIFICÁVEL?

Lívia Paiva Moraes da Silva1; Paola Rech da Silva2; Bruna Gimenez da Silva3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Em decorrência da pandemia de COVID-19, professores e alunos tiveram que
se adaptar a um novo sistema de aprendizado. Por conta da necessidade de
isolamento e distanciamento social, a solução encontrada para a continuação
das aulas foi o ambiente virtual, em uma modalidade de aprendizado
denominada remota. Devido à sua brusca inserção no abalado cotidiano
escolar brasileiro, a mesma acabou tendo a sua eficácia questionada, sendo
constantemente negativada pelos usuários (docentes e estudantes), quanto
pelos ve culos de informação, o que é um tanto contraditório, afinal esse
sistema de ensino já se mostrou competente em outros campos, com alguns
exemplos de aplicabilidade, como as plataformas virtuais dos cursos online,
DESCOMPLICA
e
STOODI. Por
outro
lado,
na
educação brasileira, principalmente no campo do ensino médio, já vem a
alguns anos sofrendo com cortes de verbas, juntamente com uma grande
evasão escolar, que ocorre em sua maioria entre 14 e 18 anos. Durante a
pandemia, atingiu-se a taxa de 3,8% de abandono escolar. Houve, também, a
incidência de 5,5 milh es de crianças e adolescentes sem acesso às aulas, por
não terem o material necessário. Apesar de ser um bom sistema (quando
bem planejado),
a
pandemia
trouxe
o
ensino
remoto de forma
brusca, mostrando que necessita de aprimoramento, ajustes e estudos para ser
aplicado, iniciando pelo fornecimento de computadores e internet na casa de
estudantes que não possuam e preparo de professores que também sofreram
com o negligenciamento de seu trabalho, nesse momento tão dif cil.

Palavras-chave: Ensino Remoto. Pandemia. Ensino Virtual.
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ARTE, MATEMÁTICA E GEOGEBRA: UMA PRÁTICA SOBRE AUTONOMIA,
CRIATIVIDADE E AVALIAÇÃO
Lívia Godinho Simião1

Todo trabalho desenvolvido nessa nova modalidade do ensino remoto devido a
pandemia do COVID - 19 tem colocado nós professores em um espaço de
desafios e questionamentos. Entre muitas preocupações que permeiam a
nossa prática docente neste período remoto destaco a dificuldade em elaborar
um processo avaliativo consistente. Desta forma, apresento um recorte do
momento avaliativo do 7º ano sobre transformações isométricas: simetria de
reflexão, translação e rotação. A proposta consistiu-se nas seguintes etapas:
apresentação do software Geogebra bem como o reconhecimento e
apropriação de suas ferramentas necessárias para atividade; discussão sobre
as obras do Escher e sobre o entrelace de arte e matemática no contexto de
suas obras; desenvolvimento da atividade no Geogebra; questionário a respeito
dos conceitos usados na atividade desenvolvida anteriormente.
Etapa 1: Foi realizada uma aula ao vivo através do Google Meet para instruir
quanto ao uso do software e também foi disponibilizado um tutorial que
evidenciou todos os passos necessários para realizar as simetrias no
Geogebra. Etapa 2: Na aula seguinte discutimos sobre as obras do Escher,
foram apresentadas diferentes imagens, com a representação de suas obras,
para identificarmos o conteúdo estudado. Se tratou de uma aula dialogada,
onde os alunos interagiam à medida que viam cada obra. Etapa 3:
Desenvolvimento da atividade no software, onde inspirados em nossas
discussões e nas obras de Escher, os alunos deveriam criar uma obra
utilizando todas as simetrias estudadas. Etapa 4: A última etapa consistiu em
um questionário de 5 perguntas a respeito do conteúdo estudado em suas
obras, como por exemplo: ―Através de sua obra você visualizou os três tipos de
simetria que estudamos em aula. Com suas palavras aponte as diferenças e as
semelhanças entre elas‖.
Portanto, esta atividade nos permitiu trabalhar a arte em conjunto com a
matemática buscando potencializar o processo de aprendizagem em um
momento de avaliação dos alunos do 7º ano, haja vista que essa
interdisciplinaridade pode não apenas contribuir com a criatividade e
autonomia, mas também com a apropriação do conteúdo estudado.
Palavras-chave: Arte e Matemática. Avaliação. Transformações isométricas.

1

PECMA , UNIFESP - Diadema, godinho.livia@gmail.com

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
437

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

DESAFIOS VIVÊNCIADOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID 19 EM UM
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM: RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Lorrany Alves Dias1; Ricardo da Silva de Jesus 2 Milena Temer Jamas³
Guilherme Correa Barbosa4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
No primeiro trimestre de 2020, no mês de março, a Organização Mundial de
Saúde (OMS) decretou estado emergencial, devido ao crescimento do contágio
do novo coronavirus-(Sars-Cov-2) causador da Covid-19. De certo foi um
desafio para docentes e discentes a estruturação e a adaptação para um novo
modelo de estudo com estratégias tecnológicas de ensino remoto, por meio de
mídias digitais . O Ministerio da Educação publicou então a portaria 343 de 17
de março de 2020 que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por
aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo
coronavirus-(Sars-Cov-2). A pandemia provocou mudanças em todo o cenário
brasileiro. O presente artigo tem como objetivo evidenciar a vivência dos
discentes do mestrado profissional em enfermagem da Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho (BOTUCATU)-UNESP, através da parceria
CAPES/COFEN/COREN-TO por meio de relatos de experiências. Dado o
exposto o ensino remoto é uma estrutura que conta com um suporte
pedagógico organizacional e tecnológico, diversificado tanto para o discente,
quanto para o docente.Os discente transpuzeram pelo período de adaptação
das aulas remotas, tendo diferentes experiências, podendo apontar pontos
positivos e negativos. Sendo possível perceber que as atividades sincronas e
assicronas foram eficazes e que os alunos estão conseguindo finalizar suas
atividades acadêmicas.
Palavras-chave: Mídias digitais. Pandemia. Ensino Remoto.
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ART MOVEMENTS: MOVIMENTOS ARTÍSTICOS EM AULAS DE INGLÊS
Luan Mordegane Pupo1; Letícia Zamprônio Salum2; Selma Alfonsi3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este trabalho apresenta um relato de prática pedagógica desenvolvida em
aulas de inglês, de um programa de educação bilíngue, com crianças de 6 e 7
anos. Considerando a importância da utilização da língua inglesa de forma
contextualizada e significativa, e visando a produção autônoma dos alunos,
estimula-se a aquisição da linguagem por meio de diferentes conteúdos
curriculares, de acordo com a abordagem CLIL (Content and Language
Integrated Learning), com vistas ao desenvolvimento linguístico, crítico e
cultural dos alunos. Nessa direção, foi realizado um projeto com o objetivo de
despertar o interesse das crianças pelas manifestações artísticas, tendo como
ponto de partida os movimentos artísticos e, por intermédio deles, fomentar a
curiosidade acerca das obras, bem como incentivar a manifestação artística
dos estudantes, de forma que eles se sentissem habilitados a produzir arte, e
não apenas consumi-la. Foram revisitados os movimentos: Cubista,
Expressionista, Impressionista e Renascentista. As atividades foram
desenvolvidas por meio de: experiências visuais de observação de pinturas,
esculturas, invenções e obras diversas dos artistas; contação de histórias sobre
a vida e as vivências dos mesmos; roda de conversa sobre as técnicas
utilizadas e experiências artísticas das crianças, utilizando diferentes materiais
e técnicas, encorajando a criatividade, a produção visual e a capacidade de
observação. Percebeu-se um engajamento significativo das crianças tanto nas
atividades propostas, como na utilização do idioma.
Palavras-chave: Ensino bilíngue. CLIL. Movimentos artísticos.

1

Graduando em Pedagogia, Univesp, lmptradutor@gmail.com
Mestra em Ciências Humanas e Sociais, UFABC, leticiazsalum@gmail.com
3
Doutora em Educação: Psicologia da Educação, PUC-SP, selma.alfonsi@gmail.com
2

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
439

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

Escolas Saudáveis: Nível de Atividade Física e Qualidade de Vida de
crianças em uma Comunidade Escolar
Luan Pereira Lima1; Jesse Moura Souza2, Fernando Rodrigues Peixoto
Quaresma3; Lucas da Silva Sousa4; Erika da Silva Maciel5

RESUMO
O objetivo da presente pesquisa foi avaliar o nível de atividade física e a
percepção da qualidade de vida de escolares do Ensino Fundamental. A
pesquisa foi desenvolvida em uma escola de Miracema do Tocantins-TO. De
um total de 44 crianças de 10 a 12 anos de idade de ambos os sexos,
participantes da pesquisa, apenas 9 concluíram todas as etapas. Os
instrumentos utilizados no estudo para avaliação do Nível de Atividade Física
(NAF) e da percepção da Qualidade de Vida (QV) foram respectivamente:
Avaliação do nível de atividade física e comportamento sedentário para
adolescentes com faixa etária 10-13 anos e WHOQOL-bref. Os níveis de
atividade física apresentados pelos METs. Boa parte das crianças (66,66%),
nos finais de semana, foram classificadas como muito ativas, entretanto,
durante a semana, verifica-se uma redução de valores dos METS. Em relação
à percepção de qualidade de vida dos escolares, observa-se que 6 crianças
(66,66%) foram classificadas com boa qualidade de vida. As restantes
(33,33%) foram classificadas com qualidade de vida ruim. Percebe-se que as
crianças da escola pesquisada são ativas nos finais de semana, porém
reduzem seus níveis de atividade física nos dias comum da semana, isso pode
estar relacionado ao fato de permanecerem muito tempo em comportamento
sedentário dentro das escolas.
Palavras-chave: Atividade física. Qualidade de vida. Vida saudável.
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PERCEPÇÕES DE DOCENTES UNIVERSITÁRIOS SOBRE O ENSINAR EM
TEMPOS DE PANDEMIA
Angélica Ramos Dallalibera1; Luana Docena Reis2; Rogério José Schuck3;
Adriano Edo Neuenfeldt4, Paulo Henrique Vieira de Macedo5

RESUMO
A pandemia potencializou o uso de Ferramentas Digitais de Informação e
Comunicação (TDICs) em espaços de ensino e aprendizagem. Visto isso,
desenvolveu-se o projeto de pesquisa intitulado ―Aprendizagem e Ferramentas
Digitais no Ensino Superior em Tempos de Pandemia‖, que visa acompanhar o
processo de virtualização das aulas, ocorridas nesse período. Nesse sentido,
esta pesquisa qualitativa e descritiva tem como objetivo analisar e
compreender as percepções de docentes universitários sobre o ensinar em
tempos de pandemia. Os procedimentos metodológicos ocorreram em duas
etapas, em que foram aplicados questionários, via Google Forms, abordando
questões relativas ao uso das tecnologias digitais, ao ensino e à aprendizagem.
Na primeira etapa, realizada em 2020, o questionário foi aplicado a 40
docentes de uma universidade do sul do país. Já na segunda etapa, ocorrida
em 2021, o questionário foi respondido por 12 docentes pertencentes ao
mesmo grupo da etapa anterior, a fim de realizar o acompanhamento após um
ano de experiência no ensino virtualizado. Buscando ampliar a pesquisa,
também se aplicou, nesta segunda etapa, o questionário a um grupo de 53
professores de uma universidade do nordeste do Brasil, buscando investigar
diferentes regiões. Como resultados, foi possível mapear dificuldades quanto à
gestão do tempo, interatividade, adequação dos materiais e domínio das
TDICs. Além disso, destacaram-se como sugestões para o aprimoramento do
ensino, a necessidade de melhorar o planejamento das aulas, além de fornecer
educação continuada aos docentes e discentes. Através dos resultados
apresentados foi possível concluir que ambas as regiões trouxeram
apontamentos semelhantes e significativos. Por fim, constatou-se que
experiências vinculadas ao uso das tecnologias digitais apresentam potencial
para serem utilizadas em aulas presenciais ou de forma híbrida, destacando
que essas ainda precisam ser aprimoradas para atender melhor às
necessidades apresentadas.
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POSSIBILIDADES DA APLICAÇÃO DE LÓGICA FUZZY PARA OTIMIZAR A
AVALIAÇÃO EM CONTEXTOS HÍBRIDOS EM TEMPOS PANDÊMICOS
Alana Mércia Engel1Luana Priscila Wunsch2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Com a pandemia da COVID-19 emerge a relevância do ensino híbrido e, nesse
contexto, um dos temas relevantes são os métodos de avaliação da
aprendizagem. Atualmente, a avaliação é, prioritariamente, somativa, não
sendo coerente com as práticas propostas pelo ensino híbrido. A literatura
aponta a necessidade de novos modos de avaliar (PEDROCHI JUNIOR;
PAVÃO, 2021). Assim, reflete-se sobre a utilização de lógica fuzzy como uma
possível alternativa para os metodos tradicionais de avaliação, por possuir uma
forte base de adaptabilidade. Considerando esses aspectos, o presente estudo
objetivou identificar, por meio de uma revisão sistemática da literatura,
publicações brasileiras sobre métodos e ferramentas que promovem a
avaliação da aprendizagem mediante utilização de lógica fuzzy. Nesse sentido,
buscou-se identificar aspectos relevantes que possibilitem estimular novas
perspectivas para avaliação da aprendizagem considerando o contexto do
ensino híbrido. Foram selecionados estudos realizados entre 2016 e 2021,
utilizando os termos "avaliação da aprendizagem" + ("lógica fuzzy" OR "lógica
difusa" OR "lógica nebulosa"), na base de dados Google Acadêmico. A
pesquisa resultou em 52 trabalhos, onde foram aplicados alguns critérios de
exclusão, os trabalhos selecionados foram classificados levando em
consideração a temática do estudo e o método utilizado. Ao analisar os
trabalhos resultantes é possível destacar a possibilidade de aplicação de lógica
fuzzy relacionada a avaliação de presencialidade, entendendo esse ponto
como relevante para se avaliar a aprendizagem. Conclui-se que existem
diversos métodos para a utilização de lógica fuzzy no processo de avaliação da
aprendizagem em vários contextos, porém, fica evidente a necessidade de
melhorias e de desenvolvimento de novos métodos que se apliquem de forma
prática e efetiva na educação, assim como de ferramentas tecnológicas que
auxiliem esse processo.
Palavras-chave: Lógica Fuzzy. Avaliação da Aprendizagem. Ensino Híbrido
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PRÁTICA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO CENÁRIO
PANDÊMICO PÓS- MARÇO DE 2020
Lorete Geha1; Luana Priscila Wunsch2.
RESUMO
A presente pesquisa, de cunho qualitativo, tem por objetivo compreender as
experiências descritas a partir do ensino remoto no Estado do Paraná, durante
a pandemia COVID -19.Por meio de uma revisão sistemática de literatura,
foram analisados artigos publicados no último ano acerca das práticas dos
professores da Educação Básica da área da Educação Física. Tais artigos
servem como suporte para diagnosticar que as ferramentas tecnológicas
proporcionam a adoção de conteúdos variados e mais interativos, como
videoaulas, infográficos, animações, realidade aumentada, jogos educacionais,
muito mais, auxiliando na Educação em tempos de Coronavírus. É a
oprtunidade de ressignificar a Educação, com base em modelos de
comunicações interpessoais intensas e da liberdade de expressão, o ensino
colaborativo leva a aceitação de pensamentos divergentes. Surgiu a lição de
aprender, rever, repensar para então ensinar . Buscando nos ambientes de
aprendizagem sejam presenciais ou não, formas de incluir, atender e motivar
os estudantes no qual todos contribuem com suas posições e perspectivas
para a construção do conhecimento e o desenvolvimento individualizado e
coletivo da aprendizagem, diante desta situação completamente inédita na
história e em realidades tão distintas como as que encontramos na população
brasileira.
Palavras-chave : Educação Física. Acesso. Pandemia COVID-19
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“O ENSINO CRÍTICO SOBRE AS PERCEPÇÕES SOCIAIS DA PANDEMIA”
Lucas Pereira Belo¹; Brenda Vieira de Oliveira²; Sara Silvério³;
Em dezembro de 2019, na província de Wuhan, foi registrado o primeiro caso
oficial da Covid-19. A partir daí, a doença foi se espalhando por todo o planeta
e, em pouco tempo, a Pandemia já havia sido instaurada e um imenso caos
iniciou-se. Na Educação não seria diferente, as salas de aulas presenciais
deram lugar ao ensino remoto emergencial, onde alunos e professores
enfrentaram e ainda enfrentam diversos desafios neste modelo. Movidos pela
oportunidade de mostrar as relações entre as concepções da Pandemia com a
Matemática e a Física, além das vertentes sociais, os residentes da escola
Escola Estadual Doutor Raimundo Alves Torres (ESEDRAT), juntamente aos
professores de Matemática e Física da escola, desenvolveram o projeto
interdisciplinar ―O Ensino Cr tico Sobre as Percepç es Sociais da Pandemia‖
para os alunos do Ensino Médio. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é
apresentar o desenvolvimento, resultados e conclusões deste projeto. Foram
realizadas atividades a partir de dados coletados desde as primeiras
divulgações associados à Covid-19 e baseando-se no dia a dia que todos estão
vivendo. Relacionou-se por meio dessas atividades, os conceitos de função,
porcentagem, grandezas diretamente e inversamente proporcional com
questões sociais, como o número de casos da covid-19 após feriados e datas
festivas, questões econômicas evidenciadas pela pandemia, número de óbitos
por número de casos. Já em relação aos conceitos físicos, foi trabalhado os
tipos de máscaras existentes, bem como a eficiência de cada uma, além das
características do vírus, como o tamanho e cor. Assim, os alunos que
participaram fielmente das atividades propostas conseguiram entender a
importância da Matemática e da Física como Ciências indispensáveis para a
compreensão do mundo. Dessa forma, o projeto mostrou ser eficiente em seu
intuito de conscientizar os alunos sobre as causas sociais trazidas pela
pandemia, porém pôde-se perceber que ao vivenciar o estudo remoto, grande
parte dos alunos não participaram das atividades tal como esperávamos e, por
isso, entendemos que o projeto teria sido mais eficaz se fosse realizado na
modalidade de ensino presencial.
Palavras Chave: Pandemia, projeto interdisciplinar, questões sociais.
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EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE COVID19: E OS ALUNOS DE BAIXA RENDA
NA PANDEMIA?
Lucas Tavares Leme
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Com a pandemia da COVID19, os aspectos em torno do ensino e
aprendizagem tiveram de ser readequados à nova realidade. Diante disso,
Instituiu-se o Ensino Remoto Emergencial (ERE). Nesse cenário, a formação
educacional dos alunos de baixa foi brutalmente comprometida, uma vez que,
dispor das chamadas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
(TDICs), tornou-se requisito básico para a realização das atividades
educacionais. Neste resumo foram abordados tais comprometimentos, limites e
desafios educacionais enfrentados pelos alunos de baixa renda na pandemia.
A transição do ensino presencial para o ERE gerou grande impacto na
educação desses alunos. Apesar da celeridade na promulgação de leis que se
adequassem à nova realidade educacional, como a Portaria n° 343/2020, na
qual dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios
digitais, não houve plano ou ação concreta no âmbito nacional para o amparo e
assistência aos alunos mais vulneráveis. Embora o descaso do Estado tenha
prejudicado milhões de alunos, foi possível observar a capacidade do professor
de se reinventar. Foi possível observar inúmeras reflexões e mudanças na
práxis docente, criando formas de contribuir com seus alunos, apesar da
exaustão causada pela modalidade remota. Entretanto, para que a educação
seja potencializada, a inclusão digital e social é um dos fatores determinantes
para o desenvolvimento dos alunos de baixa renda, uma vez que esse acesso
possibilitará sua inserção em um mundo cada vez mais digitalizado e
especializado. Como constatado, a pandemia escancarou e aprofundou as
desigualdades já existentes no País. Contudo, trouxe consigo a oportunidade
de transitar de um ensino remoto emergencial para uma educação digital em
rede. A grande questão é como serão delineados projetos e ações concretas
para a inclusão dos alunos em situação de vulnerabilidade social.

Palavras-chave: Ensino Remoto Emergencial. Educação na pandemia. Alunos
de baixa renda.
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ENSINO HÍBRIDO NA INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Lúcia Córdula dos Santos1; Paola Regina Martins Bruno2; Fernando Rodrigues
Peixoto Quaresma3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A pandemia ocasionada pelo Coronavírus foi primordial para que o ensino
remoto chegasse às escolas e revelasse as desigualdades de acesso à
educação de qualidade, desproporcional e de longa data, enfrentadas por
grupos de vulnerabilidade comprovada, em especial o da Pessoa com
Deficiência (PcD). Objetivo: Avaliar os impactos ocasionados pela adoção do
ensino híbrido na educação de jovens com deficiência em Palmas-TO e seus
reflexos na inclusão social e profissional. Metodologia: Trata-se de proposta de
pesquisa de natureza descritiva, exploratória, com variáveis quantitativas.
Instrumentos para Coleta de dados: Questionário com perguntas fechadas e
abertas sobre limites e perspectivas na vida educacional e pessoal e,
Questionário sócio-econômico-demográfico, aplicados aos professores e
cuidadores de crianças/adolescentes em idade escolar matriculados na rede
pública de ensino estadual de Palmas/TO. Discussões: No pós-pandemia as
vantagens que o ensino híbrido possibilitará ao aprendizado são
inconstestáveis. O futuro da educação contempla desafios: formação do
docente; utilização de ferramentas digitais em escolas com realidades distintas
(recursos tecnológicos, financeiros e humanos); educação de pessoas com
deficiência. Sendo o professor/mediador e o estudante agente do seu
aprendizado, as condições da educação devem ser favoráveis para adoção das
interações necessárias ao desenvolvimento do aluno: acesso à internet, que
seja capaz de trazer à luz a parcela da população que vive no apagão digital; e,
atendimento à população com deficiência que, por suas particularidades, tem
acesso restrito na educação presencial. Resultados esperados: Todos são
capazes de aprender, desde que estimulados em suas múltiplas capacidades
de modo a despertar a aprendizagem ao qual melhor se adaptam (GARDNER,
1995), é necessário criar um ambiente escolar que acolha e desenvolva a
pessoa com deficência (seja on-line ou off-line).
Palavras-chave: Educação. Inclusão. Aprendizagem.
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A ALIMENTAÇÃO DOS BEBÊS EM PAUTA
Luciana da Conceição Liberato1; Lígia de Carvalho Abões Vercelli2

RESUMO
Esta pesquisa orienta-se pela seguinte pergunta: como ocorre a prática
pedagógica das professoras de berçário em relação a alimentação dos bebês?
Como objetivo geral buscamos analisar a prática pedagógica das professoras
de berçário em relação à alimentação de bebês de forma que o cuidar e educar
estejam presentes. Elencamos como objetivos específicos: verificar se as
professoras incorporam no planejamento atividades que contemplem a
alimentação como um momento significativo e rico em experiências para os
bebês; verificar se as professoras acolhem as diversas escolhas alimentares
oriundas da cultura das famílias dos bebês como forma de equilibrar e
promover novos hábitos alimentares. Nossa hipótese é que as professoras
alimentam os bebês sem perceberem a importância desse ato, que deve ser
um momento com experiências significativas. O universo dessa pesquisa é um
CEI da Rede Parceira do Município de São Paulo, localizada na zona sul. Os
sujeitos são os bebês e educadoras do berçário I. A metodologia utilizada é de
cunho qualitativo, tendo como instrumentos de coleta de dados a observação
das práticas das educadoras, entrevistas semiestruturadas, e rodas de
conversa com as professoras.O referencial teórico é fundamentado em autores
da Pedagogia Crítica.
Palavras-chave: Alimentação. Vínculo. Educação infantil.
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A TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL:
CONTRIBUIÇÕES DA SUPERVISÃO ESCOLAR
Luciana Ramalho Santana Mandu1; Lígia de Carvalho Abões Vercelli2

RESUMO
Esta pesquisa-intervenção busca responder as seguintes perguntas: A
supervisão escolar pode contribuir para a integração entre a Educação Infantil
e o Ensino Fundamental? Como? Quais estratégias utilizadas na ação
supervisora que favorecem essa integração? Tem por objetivo geral
compreender como a supervisão escolar pode contribuir para a integração ente
a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Os objetivos específicos são:
identificar quais estratégias utilizadas pela supervisão escolar que favorecem a
integração entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental; verificar em que
aspectos a ação supervisora pode contribuir para essa integração e por fim
sugerir possibilidades para que a ação supervisora contemple aspectos que
possam contribuir para essa integração, de modo a romper com a
descontinuidade dos processos de aprendizagem. A hipótese é que a
supervisão escolar, dentro de sua rotina de acompanhamento às Unidades
Educacionais e nos diálogos estabelecidos com as equipes gestoras, pode
contemplar ações que estimulam e promovam a integração entre esses dois
níveis da educação básica, pois supervisiona tanto escolas de Educação
Infantil quanto as de Ensino Fundamental. O universo da pesquisa são duas
Unidades da Rede Municipal de São Paulo, sendo uma de Educação Infantil
que atende crianças de quatro a cinco anos e uma Unidade de Ensino
Fundamental. Os sujeitos são coordenadores pedagógicos; dois professores
que trabalham com crianças de cinco anos, dois professores que trabalham
com 1º ano do Ensino Fundamental e supervisores escolares. A metodologia
utilizada é de cunho qualitativo do tipo intervenção. Para coleta de dados, a
pesquisadora faz uso dos seguintes instrumentos: diálogos com coordenadores
pedagógicos em reunião setorial; reuniões pedagógicas com professores de 1º
ano e do Infantil II para troca de experiências; entrevistas com supervisores
escolares, e posterior grupo focal com professores e coordenadores
pedagógicos. Para fundamentação teórica, são utlizados autores da Pedagogia
Crítica.
Palavras-chave: Educação Infantil. Ensino Fundamental. Transições.
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A TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL:
CONTRIBUIÇÕES DA SUPERVISÃO ESCOLAR
Luciana Ramalho Santana Mandu1; Lígia de Carvalho Abões Vercelli2

RESUMO
Esta pesquisa-intervenção busca responder as seguintes perguntas: A
supervisão escolar pode contribuir para a integração entre a Educação Infantil
e o Ensino Fundamental? Como? Quais estratégias utilizadas na ação
supervisora que favorecem essa integração? Tem por objetivo geral
compreender como a supervisão escolar pode contribuir para a integração ente
a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Os objetivos específicos são:
identificar quais estratégias utilizadas pela supervisão escolar que favorecem a
integração entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental; verificar em que
aspectos a ação supervisora pode contribuir para essa integração e por fim
sugerir possibilidades para que a ação supervisora contemple aspectos que
possam contribuir para essa integração, de modo a romper com a
descontinuidade dos processos de aprendizagem. A hipótese é que a
supervisão escolar, dentro de sua rotina de acompanhamento às Unidades
Educacionais e nos diálogos estabelecidos com as equipes gestoras, pode
contemplar ações que estimulam e promovam a integração entre esses dois
níveis da educação básica, pois supervisiona tanto escolas de Educação
Infantil quanto as de Ensino Fundamental. O universo da pesquisa são duas
Unidades da Rede Municipal de São Paulo, sendo uma de Educação Infantil
que atende crianças de quatro a cinco anos e uma Unidade de Ensino
Fundamental. Os sujeitos são coordenadores pedagógicos; dois professores
que trabalham com crianças de cinco anos, dois professores que trabalham
com 1º ano do Ensino Fundamental e supervisores escolares. A metodologia
utilizada é de cunho qualitativo do tipo intervenção. Para coleta de dados, a
pesquisadora faz uso dos seguintes instrumentos: diálogos com coordenadores
pedagógicos em reunião setorial; reuniões pedagógicas com professores de 1º
ano e do Infantil II para troca de experiências; entrevistas com supervisores
escolares, e posterior grupo focal com professores e coordenadores
pedagógicos. Para fundamentação teórica, são utlizados autores da Pedagogia
Crítica.
Palavras-chave: Educação Infantil. Ensino Fundamental. Transições.
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INFORMÁTICA EDUCATIVA NOS AMBIENTES ESCOLARES EM
SANTARÉM/PA
Luciandro Tassio Ribeiro de Souza1

RESUMO
Este relato faz referência as experiências vivenciadas do estágio realizado
em um centro educacional da unidade particular de ensino do município de
Santarém/PA, de forma remota, em uma turma do Ensino Infantil e outra do
Ensino Fundamental 1, tendo como plataforma de interação, socialização,
ensino e aprendizagem o Google Meet, onde tais experiências, principalmente,
neste contexto pandêmico, serviu como base para o exercício da docência,
assim como proporcionar reflexões para se pensar em novas metodologias e
novas tecnologias. Para compor este relato buscamos embasamentos em
Buriolla (2001), Francisco e Pereira (2004), Habowski e Conte (2019), Rosa et
al (2021) entre outros autores, que ponderam que o estágio é o lócus onde a
identidade profissional do aluno é gerada, construída e referida; volta-se para o
desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica como um processo
fundamental na formação do aluno estagiário, pois é a forma de fazer a
transição de aluno para professor. Este é um momento da formação em que o
aluno e futuro professor podem vivenciar experiências, conhecendo melhor
assim o seu campo de atuação. Por fim, consideramos que o estágio é o
momento que o futuro profissional tem oportunidade de entrar em contato
direto com a realidade no qual será inserido e o estagiário tem a possibilidade
de entender vários conceitos que lhe foram ensinados apenas na teoria, e é
nesse momento que o acadêmico se vê professor, se identifica ou não com a
sala de aula.
Palavras-chave: Educação. Estágio. Pandemia. Relato de Experiência.
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ANÁLISE DAS DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS NO CONTEXTO
DAS ESCOLAS ESTADUAIS PAULISTAS: DESAFIOS DA ATUALIDADE
PLACCO, Vera M.N. S1; MIRANDA, Luciane H.M.2; SILVA, Dilma. A3;
FERREIRA, Patrick V.4

RESUMO
Este trabalho apresenta um recorte da pesquisa ―Qual a escola para o século
XXI?, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Contexto Escolar, Processos
Identitários da Formação de Professores e Alunos da Educação Básica –
CEPId, da PUC-SP.
A temática das desigualdades socioeconômicas
evidenciadas nas escolas públicas é tomada como questão norteadora a fim de
analisar se e quais os desafios que este tema coloca às escolas da atualidade.
Os dados foram coletados através de um survey, com participação de mais
5000 profissionais da educação da Secretaria Estadual de Educação de São
Paulo (Seduc-SP). Os resultados apontam que as desigualdades
socioeconômicas constituem-se em desafios vivenciados por profissionais e
estudantes e, foram ainda mais acentuados no contexto de isolamento social
provocado pela Covid-19. Conclui-se então, a necessidade de revisão de
políticas educacionais sob um enfoque da intersetorialidade; atenção para a
formação e valorização profissional, melhoria das condições para realização do
trabalho do profissional nas instituições escolares do estado de São Paulo, e
valorização do estudante como protagonista no processo de ensinoaprendizagem.
Palavras-chave: Desigualdades socioeconômicas. Vulnerabilidades. Escola
estadual paulista.
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BDEm: UM CONVITE À REFLEXÃO EPISTEMOLÓGICA E À BUSCA DE
REFERENCIAIS
Luciano de Santana Rodrigues1; Olenêva Sanches Sousa 2; Antonio Francisco
Ramos3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A
Biblioteca
Digital
EtnoMatemaTicas
(BDEm),
disponível
em
sites.google.com/view/etnomatematicas, reúne referenciais pautados em uma
visão
holística
de
Ciência
e
Educação,
Transdisciplinaridade,
Transculturalidade,
Sustentabilidade,
fundamentados
no
Programa
Etnomatemática, enquanto teoria geral do conhecimento. Expectando o aceite
deste convite para conhecer a BDEm, descrevemos resumidamente suas
características, passíveis de atrair o interesse de pesquisadores e educadores
das diversas áreas.
A pandemia de Covid-19 nos obrigou a atuar de forma remota/híbrida na
pesquisa e prática pedagógica. A intensa busca online de referenciais tem sido
dificultada pela enormidade de informações presentes na internet e facilitada
pelas bibliotecas digitais. A BDEm atua fazendo um intermédio entre estes
diversos repositórios e sites com produções em Etnomatemática dispersas na
internet e os pesquisadores, viabilizando um acesso rápido a publicações que
têm grande importância à Etnomatemática e estão disponíveis para download
ou compra.
A BDEm é uma seção especial do e-Almanaque EtnoMatemaTicas Brasis
(2020) (doi.org/10.51361/9786586592139), autônoma e colaborativa, ou seja,
qualquer pessoa pode alimentá-la, pois, ao acessá-la, você é convidado a
enviar contribuições sobre Etnomatemática, autorais ou não. A criação da
BDEm expressou uma necessidade sentida por seu proponente, um dos
coeditores do e-Almanaque, na época concluinte de licenciatura.
Em pleno afastamento social, é inquestionável o papel aproximador da internet.
Sem planejamento do ensino e estudo remotos, adentramos o ambiente virtual,
compartilhando questões pessoais, familiares e socioculturais. Desta
Educação, participam professores, estudantes, suas famílias, comunidades,
conhecimentos socialmente validados em seus grupos e academia. Neste
cenário complexo, manifestam-se muitos movimentos docentes para fazer da
Educação uma responsabilidade de todos, um processo efetivamente social, e
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para incorporar as novas aprendizagens metodológicas e pedagógicas. O
Programa Etnomatemática é uma possibilidade teórica de orientação, e a
BDEm pode ser o ponto de partida..
Palavras-chave: BDEm. Programa Etnomatemática. Pesquisa e prática.
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FÓRUM ITINERANTE
Vicente Alves Batista1; Edileuza Soares de Camargo2; Luciene Marques
Lupatelli3; Rafaela Peroni Gomes4
Acesse a apresentação deste trabalho.

INTRODUÇÃO
O Fórum Regional de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente da
VM/VG/VM é espaço que nasce para atender as reivindicações do Relatório
da Conferência Tradicional e Lúdica
que aconteceu em 2018 , cujo
compromisso principal é dar voz e vez as crianças, adolescentes e jovens,
criando canais de comunicação entre os profissionais dos equipamentos da
região, entre os diretores, professores, famílias e as crianças, adolescentes e
jovens e entre eles.
OBJETIVO
Promover a escuta de crianças e adolescentes possibilitando transformações
significativas no território.
METODOLOGIA
A organização do trabalho do Fórum é realizada através de uma Comissão
Organizadora, onde participam principalmente os profissionais da Educação,
Saúde, da Assistência Social, Cultura e Esporte e o Conselho Tutelar.
A Comissão faz contato com a Direção das Escolas e definem um tema
pensando nas demandas dos alunos de cada escola. Os encontros acontecem
mensalmente, anterior a pandemia era presencial nas Escolas e desde 2020
são encontros virtuais.
RESULTADOS
Os encontros têm se mostrado muito potente e estão conseguindo que mais
adolescentes possam ser ouvidos, possibilitando
que as questões
apresentadas pelas crianças e adolescentes sejam encaminhadas aos orgãos
competentes, como: subprefeitura, saúde, cultura, assistência social,
intervenção em espaço público e outras ações.
Palavras-chave: Cidadania, Educação,Protagonismo .
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Fórum Regional de Direitos da Criança e do Adolescente de Vila
Maria/Vila Medeiros e Vila Guilherme
Vicente Alves Batista1; Edileuza Soares de Camargo2; Luciene Marques
Lupatelli3; Rafaela Peroni Gomes4
Acesse a apresentação deste trabalho.

INTRODUÇÃO
O Fórum Regional de Direitos da Criança e do Adolescente da VM/VM/VG é
espaço que nasce para atender as reivindicações do Relatório da Conferência
Tradicional e Lúdica que aconteceu em 2018 , cujo compromisso principal é
dar voz e vez as crianças, adolescentes e jovens, criando canais de
comunicação entre os profissionais dos equipamentos da região, entre os
diretores, professores, famílias e as crianças, adolescentes e jovens e entre
eles.
OBJETIVO
Promover a escuta de crianças e adolescentes possibilitando transformações
significativas no território.
METODOLOGIA
A organização do trabalho do Fórum é realizada através de uma Comissão
Organizadora, onde participam principalmente os profissionais da Educação,
Saúde, da Assistência Social, Cultura e Esporte e o Conselho Tutelar.
A Comissão faz contato com a Direção das Escolas e definem um tema
pensando nas demandas dos alunos de cada escola. Os encontros acontecem
mensalmente, anterior a pandemia era presencial nas Escolas e desde 2020
são encontros virtuais.
RESULTADOS
Os encontros têm se mostrado muito potente e estão conseguindo que mais
adolescentes possam ser ouvidos, possibilitando
que as questões
apresentadas pelas crianças e adolescentes sejam encaminhadas aos orgãos
competentes, como: subprefeitura, saúde, cultura, assistência social,
intervenção em espaço público e outras ações.
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METODOLOGIAS DOCENTES NO ENSINO HÍBRIDO: O DESAFIO DE
MINISTRAR AULAS PRÁTICAS NOS CURSOS TÉCNICOS
Lucivânia Antônia da Silva Perico1; Ana Paula Noemy Dantas Saito Borges2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este trabalho busca identificar quais os suportes tecnológicos e as estratégias
pedagógicas adotadas por docentes das Escolas Técnicas quando da oferta
remota dos componentes curriculares com aulas práticas. Desta forma,
objetiva-se estabelecer interlocução entre as práticas de ensino e de
aprendizagem em oficinas e laboratórios transpostas para as ferramentas
disponíveis no ensino remoto, considerando as necessidades de adaptação da
metodologia, expressas pelas disciplinas técnicas. A pesquisa on-line contou
com a participação de 88 docentes que ministram aulas práticas em 6 escolas
técnicas do estado de São Paulo. Foram observados os pontos convergentes
para as dificuldades impostas pela impossibilidade de oferta de aulas práticas
presenciais, em decorrência da Covid-19, por outro lado, foi possível observar
as potencialidades ofertadas pelos recursos, ferramentas, metodologias e
plataformas on-line. Como resultado, evidenciou-se que, apesar de a maioria
dos docentes não ter experiência na educação a distância, eles utilizaram
metodologias ativas nas suas aulas práticas síncronas e assíncronas,
aproximando os alunos do arranjo produtivo local, contextualizando as bases
tecnológicas, as competências e as habilidades previstas no Projeto
Pedagógico do Curso com a realidade da prática no mercado de trabalho.
Cabe destacar, ainda, que os resultados obtidos advêm de práticas e
experiências docentes em construção, por isso fica em evidência a sua
importância no que diz respeito à validação do cenário atual, que precisa ser
encarado como uma oportunidade de ruptura de padrões, conceitos e
concepções sobre ensino e aprendizagem em aulas práticas. Nesse sentido,
entende-se que o presente trabalho poderá contribuir para futuros debates e
estudos sobre a oferta de Educação Profissional no modelo híbrido.
Palavras-chave: Aulas Práticas. Metodologias Ativas. Ensino Híbrido.
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ARGUMENTAÇÃO CIENTIFICA NO LIVRO DE FISICA 10ª CLASSE DO
SEGUNDO CICLO DO ENSINO SECUNDÁRIO, ANGOLA
Autora: Msc. Luisa Felizarda de Jesus Gourgel Chinguinheca; ULAN, EPLN
Coautor: Phd. Leonardo André Testoni, UNIFESP

RESUMO
Problema: como é utilizada a argumentação no livro didáctico seguindo o
padrão científico de argumentação para resolver problemas próprios da
disciplina de física na 10ª classe do segundo ciclo do ensino secundário em
Angola?
Objectivo: analisar a utilização da argumentação seguindo o padrão científico
de argumentação no livro de física 10ª classe do segundo ciclo do ensino
secundário, Angola.
A utilização da argumentação científica nos possibilita a construção de
conhecimento por parte dos alunos no processo de ensino e aprendizagem,
uma vez que os livros didácticos em Angola são utilizados pelos alunos e
professores, analisamos assim o livro didáctico de física da 10ª classe,
buscando evidenciar como o raciocínio argumentativo é abordado.
Ao analisarmos o livro de física 10ª classe, retiramos excertos do livro e
reescrevemo-los com o padrão argumentativo de Lawson, evidenciamos a ideia
dos autores do livro, identificando quais elementos do padrão argumentativo de
Lawson existem nos excertos, tendo em vista a construção do pensamento
argumentativo em sala de aulas, o padrão argumentativo de Lawson é
composto pelos elementos: se/e/então/portanto, caso a hipótese valide a
conclusão e se/e/então/mas/portanto, caso a hipótese não valide.
Apesar de existirem conectores que remetem a argumentação de
Lawson, identificamos nos trechos retirados do livro que apenas um deles
contém todos elementos da argumentação de Lawson, existindo uma relação
esporádica entre os conectores, isto porque em muitos parágrafos era
inexistente a conexão de ideias, acreditamos que a forma como são
conectadas as ideias é importante para a construção de um raciocínio
argumentativo por parte dos alunos ao lerem o livro assim como em discussões
em sala de aulas.
Palavras-chave: argumentação, livro didáctico,física
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O DESENHO COMO PONTO DE PARTIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE
CONCEITOS GEOGRÁFICOS SOBRE O TEMA AGROPECUÁRIA E A
DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO DA FOME NO BRASIL
Luiz Carlos Ramalho
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Essa sequência didática com alunos do 2º ano do ensino médio iniciou-se com
indagações sobre a importância e a contribuição da Geografia como
componente curricular oficial, destacando que essa ciência tem como um dos
seus objetivos justificar a (des) organização do espaço geográfico.
Após essa escuta inicial, os alunos foram questionados sobre como era
possível o Brasil, país com cerca de 210 milhões de habitantes, produzir o
suficiente para alimentar 1,6 bilhão, mas ter 19,3 milhões de pessoas em
situação de insegurança alimentar. Essa foi a situação-problema apresentada.
Nesse momento, o professor salientou o papel da Ciência como forma de
construção de um mundo melhor, destacando que a fome simplesmente não
poderia ser aceita e que o conhecimento e o raciocínio eram as melhores
ferramentas nessa tarefa de desvendamento.
Ao final desse primeiro encontro, as inquietações eram necessárias para a
sequência do trabalho. Assim, o professor solicitou aos alunos que
elaborassem um desenho inserindo suas ideias sobre o tema ―Agropecuária‖,
classificou os desenhos postados na plataforma Classroom em níveis de
modernização e analisou os resultados na aula seguinte, destacando a visão
mais tradicional em relação às características da produção do campo. Por isso,
nessa mesma aula, o professor inseriu inúmeras chamadas jornalísticas
mostrando inovações tecnológicas utilizadas no campo, construindo o conceito
de ―Revolução Verde‖ e questionando os resultados desse processo de
evolução técnica.
Depois, o professor propôs a análise de um gráfico com dados do IBGE sobre
o Agronegócio e a Agricultura Familiar, onde ficaram evidentes as causas e
soluções estruturais da fome e subnutrição no Brasil.
O produto final dessa sequência foi a elaboração de uma carta à FAO / ONU
(Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura),
apresentando as particularidades da produção agropecuária brasileira e
indicando soluções.
Palavras-chave: Agropecuária. Revolução Verde. Fome.
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O SOM E A MÚSICA ATRAVÉS DE UM OLHAR CIENTÍFICO NA TEORIA E
NA PRÁTICA
Luiz Felipe Farias Mota1; Rui Manoel de Bastos Vieira2

RESUMO
O presente trabalho foi desenvolvido a partir de um projeto de Iniciação
Científica, a proposta foi financiada pelo Programa de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC), sua aplicabilidade está voltada para o ensino de física, em
uma sala de aula de alunos do ensino médio. Nosso trabalho é voltado para um
ensino interdisciplinar, no qual focamos em ―no que ensinar", ―como ensinar‖ e
―por que ensinar".
Neste trabalho temos como materiais disponíveis para aplicar no projeto um
xilofone, um piano digital acompanhado de um conjunto de 4 teclados
fabricados de papel porém pintados com materiais diferentes, tais materiais
serão utilizados como suporte para investigação científica e demonstrar de
forma lúdica a teoria na prática.
A pesquisa, partindo-se de uma abordagem investigativa, tem como objetivo
dar um sentido e aplicabilidade para o estudo de Ondulatória, valorizando os
fenômenos ondulatórios e dando significado à produção de sons no xilofone e
no piano digital.
Por fim, acreditamos que a partir de nossa proposta possamos proporcionar
aos discentes uma oportunidade de auxiliá-los no processo de alfabetização
cientifica, visto que, segundo Chassot (2016) a alfabetização científica
representa um conjunto de conhecimentos que auxiliam o ser humano a
realizar uma leitura do mundo em que vive, além de ter o potencial de
transformá-lo em algo melhor.

Palavras-chave: Alfabetização científica. Instrumentos musicais. Lúdico.
Interdisciplinar. Abordagem investigativa.
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OS PROBLEMAS SOCIAIS DO AQUECIMENTO GLOBAL E DO EFEITO
ESTUFA VISTOS SOB O VIÉS DA FÍSICA
Luiz Felipe Farias Mota1

RESUMO
O efeito estufa e o aquecimento global geralmente são vistos como problemas
causadores de catástrofes ambientais, infelizmente os meios de comunicação
transmitem informações controversas e repleta de incertezas. Segundo Rubino
(2010), os livros didáticos abordam o tema efeito estufa de forma simplista,
portanto, acreditamos que é importante que os professores tragam essa
discussão para a sala de aula.
O principal objetivo do trabalho é fornecer oportunidades pedagógicas, que
induzem os discentes à exporem as concepções espontâneas, e por meio de
atividades transformar estes conceitos em conhecimentos científicos.
Os trabalhos desenvolvidos por Vennot (1979), Mortimer (1996), Driver (1985),
Doran (1972) e Watts e Zylbertajn (1981), mostram que os conceitos
espontâneos dos estudantes podem estar incorretos do ponto de vista científico
e são resistentes à mudanças.
A proposta foi desenvolvida a partir de uma abordagem com enfoque CTS,
sendo assim, o professor precisa ter domínio dos saberes disciplinares,
conhecer os pressupostos do enfoque CTS, saber organizar atividades
didáticas e investigativas, além de apresentar problemas abertos que são mais
próximos da realidade dos trabalhos científicos.
Esperamos que com este projeto os estudantes possam entender o fenômeno
do aquecimento global, compreender que o efeito estufa não está associado
apenas à radiação emitida pelo sol, aprender que a temperatura e o clima não
são regulados somente pela recepção da radiação solar, compreender
importância do efeito estufa e aprender os conceitos envolvidos no tema
―radiação térmica‖.
Por fim acreditamos que este projeto terá como efeito a formação de cidadãos
críticos e conscientes sobre os problemas e questões ambientais, além de
transformar as formas espontâneas de raciocínio em conhecimentos científicos,
superando as lacunas deixadas pelas informações simplistas e incertas
expostas pelos meios de comunicação e livros didáticos.
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O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NA PRÁTICA PROFISSIONAL DO
DOCENTE E SEUS DESAFIOS
Luiza de Sousa Silva1, Fernando Rodrigues Peixoto Quaresma2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O uso de metodologias ativas ocorre desde datas antigas, porem nos ultimos
tempos vem ganhando destaque considerando as novas necessidades e
perspectivas educacionais englobando tanto o contexto social, a nova realidade
dos alunos e educadores.Traz consigo novas perspectivas para um caminho
alem das fronteiras do modelo tradicional de ensino, modificando o formato de
ensinar e aprender e implicando todos os atores envolvidos no processo. Bem
como, leva o aluno ao lugar de
protagonista e altera o papel do
professor/educador. A principio essa configuração tras suas inquietações e
desafios. Onde a aprendizagem torna-se constante e leva os envolvidos a sair
de uma perspesctiva mais dominante para um caminho desconhecido em
construção e na perspectiva de descontrução de conceitos, refazer caminhos,
errar, acertar, ajustar. Objetivo: Este trabalho objetiva descrever os desafios
encontrados pelos docentes em sua prática profissional com a utilização de
metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem. Metodologia: Tratase de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa de procedimento
experimental, usando o metodo de coleta de dados e seu delineamento o
levantamento de informações junto aos professores convidados de instituições
que utilizam as metodologias ativas no ensino-aprendizagem. Os participantes
estavam cursando na epoca uma formação em processos educacionais
inovadores. Resultados e Discussões:Os professores trazem consigo a
dimensão dos desafios, que vai desde a dificuldade de adaptação do docente e
aluno, escassez de prepraro inicial, dificuldade para manter o interesse e
participação, postura apática dos alunos, adpatação lenta do modelo de
ensinar. Destaca-se as metodologias mais utilizadas, aprendizagem baseada
em problemas, ABP, TBL, sala de aula invertida e estudo de caso.
Palavras-chave: Metodologias Ativas; Papel professor/aluno.
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O ENSINO DOS VERTEBRADOS: FORMA LÚDICA DE TRABALHAR
ZOOLOGIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Luiza Furlan1; Wemerson de Castro Oliveira2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A educação brasileira, a partir da Base Nacional Comum Curricular traz como
desafio no Ensino de Ciências competências que estimulam a inclusão de
atividades criativas e de novas metodologias que sejam atrativas aos alunos e
que possam compreender os diversos conhecimentos de forma lúdica, o que
tenderia a estimular a motivação e a participação. O Ensino de Ciências é na
maioria das vezes visto com complexidade e por isso se faz necessário a
abordagem de novos métodos de ensino para que assim possam auxiliar os
alunos na aprendizagem. Desta forma, o objetivo é propor uma atividade
interativa e lúdica de trabalhar zoologia, animais vertebrados, nos anos iniciais
do ensino fundamental. A proposta foi pensada para ser aplicada com alunos
do 3° ano de uma escola privada da cidade de Lajeado-RS e possui sete
etapas: (a) realização de um mapa mental e um questionário para avaliar o
conhecimento prévio dos alunos; (b) pesquisa e preenchimento de uma ficha,
pré-estruturada, sobre um representante dos vertebrados. Em sala de aula, o
estudante irá sortear um animal no qual ele terá que realizar a pesquisa; (c)
confecção de um cubo em que cada face deverá conter informações coletas na
pesquisa, como: nome popular e nome científico, habitat, curiosidade, desenho,
caraterísticas e alimentação; (d) confecção de animais usando a técnica de
origami; (e) apresentanção do seu respectivo animal para toda a turma
utilizando os dados obtidos pela pesquisa, preenchimento da ficha, confecção
do cubo e o origami; (f) após a apresentação, será montado, pelos alunos, um
zoológico (maquete) da turma utilizando os animais de origami; e (g) ao final, o
mapa mental e o qustionário serão refeitos para avaliar os conhecimentos
adquiridos. A referida atividade será aplicada em breve e possui potencial para
instigar a curiosidade, atrair e motivar os alunos.
Palavras-chave: Ensino lúdico. Ensino de Ciências. Animais vertebrados.
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OFICINA METODOLOGIA CIENTÍFICA APRESENTADA AOS ALUNOS COM
ALTAS HABILIDADES: UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO MÉDIO
Luziane de Fátima Kirchner1; Rodrigo Lopes Miranda2; Carina Elisei de
Oliveira3;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este trabalho descreve o planejamento e a aplicação da oficina Metodologia
Científica para estudantes com altas habilidades matriculados no ensino médio.
A oficina foi uma atividade desenvolvida na primeira edição do Programa de
Verão Pibic Jr. da Universidade Católica Dom Bosco. O objetivo da oficina foi
esclarecer as bases do método científico, desenvolver posicionamentos críticos
em relação as pseudociências e senso comum, ampliar o conhecimento dos
estudantes e as possibilidades de gerar evidências científicas. Foram
oferecidas 25 vagas (cinco vagas/oficina) para os estudantes de escolas
públicas e privadas de Campo Grande -MS, e cinco estudantes foram inscritos
nesta oficina. A carga horária total desta oficina foi de 10 horas, distribuídas
em cinco dias consecutivos, conforme as temáticas: 1) Ciência, Pseudociência
e Senso comum; 2) Prêmio Nobel e Ignóbil, Método, objetivos e relevância
científica; 3 e 4) Atividade Guiada e a produção de um projeto de pesquisa e a
5) Apresentação do projeto aos pais e participantes das outras oficinas. O
projeto intitulado “Wingardium Leviosaaa – A magia da pesquisa científica”, ao
ser apresentado, possibilitou um momento de reflexão sobre os temas
abordados durante a oficina. A experiência na condução da oficina mostrou que
esta pode ser uma maneira de aproximar as ações de pesquisa desenvolvidas
na universidade com as demandas do ensino médio para a valorização da
ciência.
.

Palavras-chave: Educação básica. Método científico. Educação científica.
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ATIVIDADE INVESTIGATIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UTILIZANDO A
LITERATURA PARA ENSINAR SOBRE O CICLO DA ÁGUA.
Magna Poliana de Andrade Damacena1; Ruberley Rodrigues de Souza2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Partindo da curiosidade que as crianças da educação infantil expressam no
ambiente escolar sobre os fenômenos da natureza, em específico ao
questionamento: ―de onde vem a chuva?‖, é que se propôs realizar uma
atividade investigativa sobre o ciclo da água na natureza. Para isso, utilizamos
uma Sequência de ensino investigativa, que é uma abordagem didática que
incentiva o questionamento, a partir da apresentação de um problema que
possibilita aos alunos a investigarem determinado fenômeno. Nesta pesquisa,
buscava-se responder a seguinte questão: Como uma SEI, abordando a
literatura infantil e os elementos e fenômenos naturais relacionado à água,
pode contribuir para a aprendizagem de conceitos científicos por crianças da
educação infantil? O objetivo da pesquisa era verificar como ocorre o processo
de aprendizagem e a construção de conhecimento sobre os fenômenos
relacionados à água. A Sequência de Ensino Investigativa proposta baseia-se
em uma atividade constitu da por uma Leitura investigativa da história ―Pingo
de chuva‖, adaptada do livro de Mari Rodrigues, que aborda a temática sobre o
ciclo da água. Esta SEI foi aplicada em uma da educação infantil, constituída
de crianças de 4 e 5 anos, do município de Jataí-Goias.Devido a pandemia da
Covid 19, as atividades estavam retomando nesse periodo,com todo protocolo
de segurança estabelecido pela Organização Mundial de Saúde(OMS). Para a
coleta de dados, utilizou-se de gravações em áudio e vídeo da aplicação da
SEI,( que posteriormente foram transcritas), diário de campo e os desenhos
feitos pelas crianças. Percebeu-se que os registros das crianças estão repletos
de informações sobre o elemento estudado: água e o fenômeno chuva.
Encontramos em seus registros evidências da compreensão dos fenômenos
estudados. A SEI foi uma importante ferramenta de ensino,que posssibilitou as
crianças serem protagonistas do processo de ensino aprendizagem , com
atividades problematizadoras.
Palavras-Chave: Educação Infantil, Sequência de Ensino Investigativo(SEI);
Literatura Infantil.
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O GESTOR ESCOLAR E SEU PAPEL DIANTE DA NECESSIDADE DE
ACESSIBILIDADE ESCOLAR
PEREIRA, Maila Chaves1; BATISTA, Williane de Fátima Vieira2;
RESUMO
Neste resumo, expomos uma pesquisa de conclusão de curso em fase inicial, a
qual pretende analisar a concepção de gestores de escolas públicas municipais
da cidade de Bom Lugar – MA, ao que diz respeito a acessibilidade nos
espaços escolares para a inclusão de alunos com deficiência. A pesquisa parte
da premissa que a infraestrutura escolar como um elemento essencial para
legitimar a efetivação da inclusão educacional. Para o desenvolvimento da
pesquisa contaremos com dados da secretaria municipal de educação, ao que
se refere a quantidade de alunos com deficiência atualmente matriculados na
rede regular de ensino, bem como as instituições que estão matriculados,
dessas escolas serão escolhidas duas, preferencialmente escolas que recebem
alunos com deficiência física ou visual. O restante da pesquisa estará dividida
em duas etapas: 1ª etapa - Será feita através de observações in loco, que
contará com a utilização de um formulário com perguntas fechadas e que terá
como foco demonstrar a realidade atual de cada escola quanto as adaptações
estruturais existentes. 2ª etapa - Esta etapa com o gestor escolar será
realizada uma entrevista com roteiro semiestruturado, e terá como objetivo
conhecer a concepção de cada gestor em relação as condições de
infraestrutura e acessibilidade. Por fim a análise e interpretação dos dados será
feito de modo crítico diante dos dados coletados, Uma hipótese para o
fenômeno em questão, em especial nos espaços escolares, trata-se do impacto
que a gestão escolar causa diante da inclusão escolar, que ao depender de
uma concepção consciente, determinada escola favoreça no processo de
acessibilidade, em detrimento às que possuem gestores não conhecedores das
leis e com resistência às adequações, possuem mais dificuldade no
acolhimento do público da modalidade da educação especial.
Palavras-chave: Acessibilidade. Gestão escolar. Infraestrutura física.
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AS PLATAFORMAS DIGITAIS E A INFLUÊNCIA DO CAPITAL CULTURAL
NO CONTEXTO PANDÊMICO
Maísa Pereira dos Santos. Andreza Olivieri Lopes Carmignolli.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A pesquisa a ser desenvolvida tem como foco o estudo a respeito da tecnologia
como intervenção no desenvolvimento das crianças, tendo como atual
momento histórico mundial a pandemia de Sars-CoV-2.
Pierre Bourdieu traz a ideia de que a sociedade é influenciada por valores e
crenças, em que os saberes e conhecimentos, denominados capital cultural
(cultura acumulada), podem estabelecer relações de dominação e apropriação.
Há três diferentes formas de se aplicar este capital, sendo elas a incorporada
(interiorização e investimento de tempo; biológico e hereditário), a objetivada
(apropriação material e simbólica, como a economia e a arte) e, por fim, a
institucionalizada (envolve títulos escolares e acadêmicos).
A educação, com a demanda excessiva dos meios digitais causada com a
pandemia, sofreu mudanças significativas, tanto boas quanto ruins, tendo em
vista a falta de preparo de docentes e discentes, de foco e de bens materiais
necessários para que as aulas pudessem acontecer, ampliando a distinção de
classes.
Durante a pesquisa, será estudada a influência das plataformas no
desenvolvimento do capital cultural do público alvo da pesquisa, levando a
identificar as plataformas mais utilizadas, para que se possa descobrir e
descrever tais alterações no modo de comportamento e desenvolvimento de
cada indivíduo.
O trabalho será realizado de maneira bibliográfica, crítica e analítica, tendo
como referencial teórico o sociólogo Pierre Bourdieu, e documental – de campo
-, incluindo entrevistas, formulários e buscas de sites e aplicativos que estão
sendo mais usados pelos jovens na atualidade. Ademais, a investigação terá
caráter descritivo, analisando as respostas referentes aos questionários e
comparando-as às leituras realizadas, a fim de uma resposta para tais
transmutações.
No dado momento, a pesquisa tem sido desenvolvida por meio de análise
artigos em plataformas digitais.
Palavras-chave: Plataformas digitais, Desenvolvimento, Capital Cultural.
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GRÊMIO ESTUDANTIL: ELEVANDO O PROTAGONISMO JUVENIL NA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Marcelo Augusto; Cinthia Oliveira; Leonardo Martins; Liane Rodrigues; Solange
Cristina
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A primeira manifestação estudantil registrada no Brasil ocorreu em 1901 por
causa da invasão dos franceses, mas somente em 1937, com a fundação da
USP, a ideia de grêmio criou corpo e revelou uma preocupação com os
problemas educacionais. Este trabalho tem por objetivo apresentar o projeto do
grêmio estudantil como meio de estimular o protagonismo juvenil, de modo em
que os discentes possam pensar em possíveis soluções. Sua atuação consiste
em desenvolver projetos que estejam dentro das suas responsabilidades,
prevista pelo seu estatuto, sendo exemplo atividades culturais e educacionais
(monitoria, show de talentos, jogos de interclasses). Dessa maneira, segundo
uma pesquisa realizada pelo governo do estado de São Paulo em 2017, são
cerca de 4713 escolas com grêmios atuantes. No entanto, ainda há muito
trabalho a ser feito para que o estudante entenda a importância do papel da
agremiação ao criar suas propostas, para que assim sejam realizadas
benfeitorias que convergem os interesses dos envolvidos trabalhando em
parceria, mas sem se esquecer seu papel em relação à constituição e objetivos
que contribuem com a diminuição da evasão escolar, debates sociais, questões
de gênero, discussões etnico-raciais, atividades artísticas e esportivas, etc,
fazendo com que o estudante se aperceba que o Grêmio deve ser um espaço
efetivo de participação com objetivo de transformação da escola num espaço
democrático que todos têm espaço para serem ouvidos, mas ao mesmo tempo
tem consciência de seus direitos e deveres na sociedade.

Palavras-chave: Grêmio. Atuação. Protagonismo Juvenil.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMO FERRAMENTA DE RETENÇÃO
NO ENSINO SUPERIOR
Marcelo Lourenço1
Acesse a apresentação deste trabalho.
.

RESUMO
O trabalho domina como seu objetivo geral o esclarecimento de aspectos
acerca da Tecnologia da Informação e suas prerrogativas estratégicas, tal
quanto estabelecer informes bibliográficos conforme a progressão desta como
ferramenta de retenção no ensino superior. A metodologia, assim como, o
embasamento presente neste trabalho, é um estudo descritivo no qual foi
possível usando como principais bases de dados Scielo, Scholar e Capes. A
reunião dos artigos foi exercida com as características de formação dos artigos,
a princípio para a revisão levaram em conta obras em português e inglês com
publicações feitas entre 2000 e 2015. Observando os objetivos específicos
oferecidos no princípio, pode ser concluído que em seguida das avaliações e
consultas correlacionadas a esses princípios, a interpelação almejada foi
abrangida com sucesso, sobressaindo de forma maior todos os termos
determinantes sendo acertado um discernimento sobre o tema de forma clara.
As convicções e princípios de aplicação da tecnologia da informação comporta
uma ampla forma de aplicação e acompanhamento. Reforçamos também a
importância do docente se capacitar, se apropriar dessas novas tecnologias,
perceber que elas não substituirão a formação docente. A preparação,
treinamento e elaboração do planejamento tornam as TICS mais eficientes e
adaptadas ao seu modelo de ensino, bem como, se tornará um beneficiado por
este modelo.
Palavras-chave: Tecnologia da Informação. Metodologia de ensino superior.
TIC.
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Metodologias para o Ensino da Vida Marinha e sua s Relações
Marcelo Silva; Matheus Mantovan; Aleck Soares1;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A vida marinha é fundamental paracompreendermos o mundo e a evolução ao
nosso redor. Entretanto, podemos perceber que as ações humanas têm trazido
diversos problemas para esse nicho ecológico, desde a sua poluição até
mesmo o uso exacerbado de seus recursos. Assim, esta aula planejada visa
trazer para os alunos do ensino fundamental uma compreensão de como é a
vida marinha, de como ela se relaciona com a sua própria vida e de como a
preservar.
Nesta aula, visamos expor o conteúdo para que haja uma base de
conhecimentos para os processos seguintes, os quais foram desenvolvidos
através dos recursos digitais como vídeos e a plataforma do Google
Formulário. Este, serev como base para a construção do conhecimento
individual e coletivo através de um debate e de análise de eventos, tendo como
objetivo último a compreensão da importância da vida marinha, em contraste
com a vida no continente e com as relações que a cercam. O objetivo da aula é
que o foco esteja na construção dos saberes a respeito do nicho ecológico, na
qual o centro é o aluno.
Assim, o conhecimento construído e desenvolvido em aula e em casa permitirá
que o aluno se desenvolva frente a diversas oportunidades, e segundo o seu
próprio tempo e perspectiva. A aula permitirá que o aluno seja capaz de
desenvolver pensamento críticeo lógico a respeito dos problemas ambientais e
acerca do meio em que vive.
Palavras-chave: Vida Marinha. Ecossistema, .Metodologia
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GAMIFICAÇÃO UMA METODOLOGIA ATIVA E INCLUSIVA NO PROCESSO
DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Márcia Cristina Nunes Avansi1; Simone Ferreira2; Rosemyriam Cunha3; Noemi
Nascimento Ansay4;

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo discorrer sobre a importância das metodologias
ativas, dentre elas a gamificação como estratégia de ensino emergente no
contexto atual que pode responder aos interesses dos estudantes habituados
com as tecnologias. A gamificação utiliza elementos presentes nos
jogos/games em contextos de não jogos para motivar e engajar os estudantes
na realização das atividades dos diferentes conteúdos curriculares,
independentemente da etapa, modalidade ou nível de ensino, todos podem
aprender de forma prazerosa, tornando-se protagonistas do seu processo de
aprendizagem. O problema que norteou este estudo foi identificar se as
atividades gamificadas atreladas aos recursos tecnológicos favorecem a
motivação e o engajamento de todos os estudantes com ou sem deficiência.
Este estudo englobou a pesquisa bibliográfica e os resultados indicaram a
importância dos educadores ressignificarem sua prática pedagógica por meio
das metodologias ativas, sendo a gamificação uma opção que pode
desenvolver a motivação, engajamento, colaboração, criticidade, autonomia e o
protagonismo dos estudantes, por incorporar os elementos dos jogos em
contextos educativos para cumprir com os diferentes objetivos de
aprendizagem de forma lúdica e prazerosa. As atividades gamificadas por
seguirem regras, etapas a respeito de determinado conteúdo que vão
evoluindo de forma gradativa a partir do feedback constante do professor
podem contribuir para que a escola tenha práticas inclusivas e favoreçam o
acesso ao currículo para todos os estudantes, independentemente das suas
especificidades. Os estudantes pensam sobre o que fazem, confrontam suas
ideias com seus pares, interagem, desenvolvem o pensamento crítico e
reelaboram seus saberes de forma significativa.
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METODOLOGIAS HORIZONTAIS E O DESAFIO DESCOLONIAL NOS ANOS
INICIAIS DA ESCOLA PÚBLICA DIANTE DA PEDAGOGIA DO OPRIMIDO
Márcia Helena Dutra Schmidt1; Andréa da Silva Avanze2; Gilberto Ferreira da
Silva3;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Neste artigo se exercita o pensamento crítico descolonial em um ensaio sobre
possíveis alternativas para horizontalizar metodologias nas práticas
pedagógicas utilizadas em escolas públicas, nos processos de alfabetização e
consolidação de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental. Ainda
hoje, a prática docente vigente, baseia-se na pedagogia do oprimido, que
mantém o professor como detentor do saber e o aluno como mero receptor de
conteúdos e conhecimentos, desconsiderando-o como um sujeito capaz de ser
protagonista de suas aprendizagens e com experiências próprias, impedindo-o
de desenvolver em si e a consciência crítica para inserir-se de modo igualitário
na sociedade. Intenciona-se verificar como se dá, ou não, a manutenção da
colonialidade opressora, da eurocentricidade como único modelo considerado e
subalternização dos oprimidos em sua formação escolar básica. Para dar conta
destes propósitos o estudo busca apoio teórico nas contribuições da
perspectiva descolonial. Explora as metodologias horizontais apontando o
diálogo como instrumento de construção do conhecimento. O estudo enfatiza a
escola ainda como espaço de manutenção de práticas colonizadoras e aponta
para fissuras nesta estrutura que revelam possibilidades para a construção de
intervenções docentes deste o viés descolonial.
Palavras-chave: Metodologia Horizontal. Pedagogia Descolonial. Educação
Básica.
REFERÊNCIAS
BERKIN, Sarah Corona & KALTMEIER, Olaf. En Dialogo. Metodologías
horizontales en Ciencias Sociales y Culturales. Barcelona: Gedisa Editorial,
2012.

1

Psicopedagogia, PUCRS. Docente na Rede Municipal. E-mail: marciahelenads@gmail.com
Doutoranda em Educação, Unilasalle. E-mail: andrea.avanze@gmail.com
3
Doutor em Educação, Unilasalle. Pesquisador CNPq. E-mail: gilberto.silva@unilasalle.edu.br
2

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
487

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

BERKIN, Sarah Corona. Produção horizontal del conocimiento. Bielefeld:
CALAS/Maria Sibylla Merian Center, 2020.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
488

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

AS CONSEQUÊNCIAS DO ESTADO PANDÊMICO NAS DISCIPLINAS
PRÁTICAS NO CURSO DE DIREITO
Marcus Vinícius Nogueira Rebouças

RESUMO
O presente resumo tem por objetivo analisar os impactos do ensino híbrido no
curso de Direito, especificamente, nas disciplinas práticas, ministradas no fim
da graduação. O curso de Direito, devido à tradição positivista e ortodoxa de
ensino, privilegia o aporte teórico em detrimento do prático. Contudo, é
indispensável que os alunos tenham acesso a atividades que introduzam a
perspectiva prática de todo o arcabouço teórico apresentado durante anos de
estudo. Com isso, muitas universidades possuem disciplinas de prática jurídica,
nas quais o corpo docente apresenta aos discentes, na maioria das vezes,
técnicas do exercício da advocacia, como elaboração de petições e contato
direto com clientes. Esse intercâmbio teórico-prático favorece conhecimentos
múltiplos e tem o condão de amenizar a barreira histórica entre teoria e prática.
Todavia, com a pandemia causada pelo coronavírus e, consequentemente, a
suspensão das atividades presenciais, problematiza-se: mesmo com a adoção
dos meios tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem, como garantir o
real contato dos alunos com o aprendizado que a prática fornece? É possível
subsistir as disciplinas práticas por metodologias ativas híbridas nãopresenciais? O que se constata é que as metodologias ativas, como o
atendimento on-line aos clientes responde, parcialmente, às expectativas do
objetivo geral dessas disciplinas. Apesar de o contato permanecer, via
videochamadas, falta o contato físico e sensorial da pessoa em atendimento e
do futuro advogado. Sabe-se que essa aproximação é fundamental, pois toda
análise é válida no percurso da compreensão do problema jurídico a ser
atingido. Além disso, não se olvida que existem jurisdicionados que não têm
acesso à internet e, por isso, ficam impossibilitadas de serem atendidos de
forma virtual. O que se mostra como uma agravante desse quadro. Conclui-se
que, embora esses métodos de ensino tenham facilitado a continuidade do
ensino neste período pandêmico, no que se refere às disciplinas práticas no
curso de Direito, há uma defasagem que não pode ser desconsiderada.
Empregou-se metodologia empírica, com observação e por intermédio de
experiência.

Palavras-chave: Disciplinas práticas. Curso de Direito. Pandemia..
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JOGOS DE RPG COMO PROPOSTA PEDAGÓGICA
Maria Aldinete de Almeida Reinaldi1; Norberto Carlos Berti2; Annecy Tojeiro
Giordani3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este resumo apresenta um estudo que objetivou investigar os benefícios
proporcionados pelo uso da gamificação no formato Role Playing Games
(RPG) como proposta pedagógica aplicada a um grupo de professores de
múltiplas áreas do conhecimento. Justifica-se pela necessidade, já apontada
por diversos autores, da utilização de metodologias ativas em todas as
modalidades de ensino, no sentido de proporcionar maior interação entre
alunos e professores, seu maior engajamento, protagonismo e
comprometimento com a contrução do conhecimento.
A experiência se deu com 13 professores/pesquisadores, membros do Grupo
de Pesquisa Multidisciplinar em Ensino (GPEMEN). Com o desenvolvimento e
aplicação do jogo, foi identificado grande envolvimento dos participantes com a
narrativa inicial relacionada ao tema estudado. Se mostraram motivados ao
vivenciarem a história, interpretando personagens e seguindo as regras para
resolução de todas as situações-problema que foram propostas. Todos
cooperaram ativamente no jogo com críticas, comentários, objervações,
demonstrando terem desenvolvido determinadas habilidades a partir dos
conceitos de Teoria da Administração Científica aplicados com o RPG.
Palavras-chave: Role Playing Games (RPG). Gamificação. Formação de
professores.
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O ENSINO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS EM TEMPOS DE PANDEMIA
Flaviane Akemi Dutra1; Vitória Gualberto2; Maria Aldinete de Almeida Reinaldi3,
Annecy Tojeiro Giordani4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este resumo apresenta um estudo cujo abjetivo foi de analisar a experiência de
alunos do Ensino Superior de Ciências Contábeis ao vivenciarem o Ensino
Remoto (ER) praticado em decorrência das regras de isolamento social
impostas pela pandemia da Covid-19. Trata-se de uma pesquisa de natureza
qualitativa que adotou como instrumento de coleta de dados, um questionário
on-line respondido por 40 alunos da graduação de Ciências Contábeis de uma
Instituição de Ensino Superior Norte do Estado do Paraná. Os dados foram
analisados em sonsonância com pressupostos da Análise Textual Discursiva
(ATD).
Os resultados apontaram que, embora a grande maioria dos alunos
pesquisados possuam os recursos necessários ao ER, eles enfrentam
dificuldades relacionadas à falta de concentração e aprendizado, que pode ser
ocasionada pelo pouco hábito de utilização das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDIC). Eles percebem que essa é também uma
dificuldade dos seus professores e propõem sua melhor capacitação para que
utilizem metodologias ativas em suas aulas com maior frequência, de forma
que o ER seja mais atrativo, com aulas online mais dinâmicas.
Os alunos ainda propuzeram a utilização de elementos de jogos no ensino, o
que se traduz na gamificação, como um conjunto de técnicas aplicadas para
promover maior participação e protagonismo dos alunos no processo de ensino
e aprendizagem, bem como, sua melhor interação com os professores.
Palavras-chave: Ensino Remoto. Gamificação. Ensino de Ciências Contábeis.
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PANDEMIA E PRÊMIO GESTÃO ESCOLAR 2020: O SUCESSO E O
RECONHECIMENTO DO TRABALHO DE UMA ESCOLA DE ZONA RURAL
DO NORTE DO TOCANTINS
.

Maria Aparecida Gonçalves dos Santos1; Udinelquia Gonçalves dos Santos2;
Jader Luíz Gama das Neves3
RESUMO

A Escola Estadual Santa Gertrudes localizada no Tocantins, atende os
agricultores de Vila Falcão, uma comunidade localizada a 42 quilômetros da
cidade de Araguatins-To. Durante a pandemia da Covi-19, a escola teve a
necessidade de modificar-se totalmente para realizar o atendimento dos alunos
de forma remota, através de um diagnóstico, foi identificado inúmeros desafios
que a escola enfrentaria para trabalhar, os principais defaios baseiaram-se na
falta de equipamentos tecnológicos por parte dos alunos, falta de acesso a
internet devido as baixas condições sociais e dificuldades para encontrar um
meio eficaz de levar educação para todos. Diante desta situação, a escola
organizou projetos e ações para superar tais desafios. O projeto Orientando na
pandemia, foi trabalhado com alunos e professores , forneceu informações, e
auxílio para lidarem com as aulas na pandemia, o projeto ofereceu suporte
emocional, organização de rotina escolar, atednimentos individuais, e trabalhou
a motivação fazendo com queos alunos continuassem presentes na escola. O
projeto relatando experiêcias, baseiou-se no relato de experiências escolares
de alunos durante o período de pandemia, através destes relatos a escola
identificou dificuldades dos alunos e, assim, fez aprefeiçoamentos em suas
metologias para melhor atendimento, a busca ativa, foi realizada e serviu como
enriquecimento de conhecimento, através dela, foi possível recuperar alguns
alunos que tiveram dificuldades de aprendizagem . O plantão tira dúvidas foi
efetivado eficazmente, uma vez que, facilitou a interação entre aluno e escola
e acelerou o processo de ensino aprendizagem. Estes foram alguns dos
trabalhos que trouxeram resultados satisfatórios para a escola , através destes,
a escola foi destaque no Prêmio Gestão escolar 2020, onde concorreu com 44
escolas no Tocantins, e alcançou o 3º lugar, o que mostrou que mesmo sendo
escola de zona rural, o trabalho com seriedade e amor são capazes de superar
qualquer desafio.
.

Palavras-chave: Educação. Desafios.projetos.
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FORMAÇÃO DOCENTE E O PROCESSO DE INCLUSÃO DOS ALUNOS
COM DEFICIÊNCIA: UMA ANÁLISE NA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR

Williane de Fátima Vieira Batista
Professora Titular do Instituto Federal do Maranhão (IFMA)
williane.vieira@ifma.edu.br

Maria de Jesus Melo Brasil neta
Graduanda do curso de Licenciatura em Química (IFMA)
brasilneta@acad.ifma.edu.br

Neste resumos, expomos o projeto de pesquisa/PIBIC que está em execução
na fase de aplicação dos questionários semi estruturados que são direcionados
aos estudantes e professores do curso de Licenciatura em Química em todos
os períodos, realizado no Instituto Federal do Maranhão - Campus Bacabal e
tem como finalidade trazer uma reflexão realista aos docentes do campus
sobre a perspectiva da inclusão escolar, destacando os principais desafios que
cercam esta formação para atuarem no processo de inclusão dos alunos com
deficiência. Inicialmente, as práticas educacionais que visavam incluir
estudantes com necessidades especiais no sistema regular de ensino
possuíam caráter segregacionista no Brasil, acreditava-se que eles seriam
mais bem atendidos em ambientes separados dos demais, junto a outros
alunos com necessidades educacionais especiais. Durante a formação inicial
observamos o pouco ou o inexistente contato com pessoas com deficiência a
fim de auxiliar na relação teoria-prática que é claramente afetada pela falta
desse contato pedagógico, isso resulta em uma séria dificuldade que os
docentes tem em administrar a dinâmica em sala de aula, tendo incerteza e
insegurança quanto aos métodos de ensino-aprendizagem e aos métodos de
avaliação dos mesmos. Assim, se faz necessário uma análise do campus
mantendo o foco na interdisciplinaridade e na busca por melhorias das práticas
pedagógicas de todas as disciplinas. No desenvolvimento da pesquisa foi
realizado uma busca bibliográfica em fontes primárias e secundárias nas
publicações brasileiras, atuais, disponíveis referente ao tema para produzir os
questionários docente e discente, de restante, o projeto se divide em três
etapas: 1ª etapa - Leitura para base dos dados e criação do questionários
fechados seguindo os aspectos éticos necessários para a aplicação; 2ª etapa Envio dos questionários docentes e discentes, aos, professores e aos alunos,
respectivamente e a tabulação dos dados obtidos com as respostas enviadas
por eles; 3ª etapa - Os dados serão agrupados em categorias para a sua
análise, os quais servirão de subsídio para apresentação do relatório final, com
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o intuito de publicação de artigo dos dados e conclusões obtidos para os
pesquisadores que têm interesse na área. Uma hipótese dos benefícios deste
estudo são os resultados, os quais servirão de material de consulta para a
organização da Política de Formação Docente Inclusiva no campus Bacabal.
Palavras-Chaves: Formação docente. Interdisciplinaridade. Inclusão.
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DA EXPERIÊNCIA NA FEIRA AOS OS VÁRIOS APRENDIZADOS DO
MENINO EMÍLIO DE ROUSSEAU
Maria de Fátima Simões Francisco
Acesse a apresentação deste trabalho

RESUMO
No livro III de Emílio ou da educação de Jean-Jacques Rousseau, datado de
1762, deparamos com um episódio em que o aluno imaginário Emílio e seu
preceptor, o próprio Jean-Jacques, vão a uma feira e, além de encontrar
alimentos, dão com um mágico que exibia um truque. Nele um pato feito de
cera – não era um pato vivo – boiava na água dentro de uma bacia; o mágico
toma um pedaço de pão e oferece ao pato, este então corre sôfrego na direção
do pedaço de pão. A plateia vendo a cena de um pato de cera fazer o mesmo
que um vivo fica estupefata. Qual seria a causa do que vemos? Seria a
feitiçaria? Um evento sobrenatural? Emílio e seu preceptor também estão
surpresos, mas acham difícil que seja feitiçaria, como o povo ali reunido
aventava. Vão para casa e começam a pensar sobre o que viram, então
descobrem que o evento não era sobrenatural, mas apenas natural; era o
fenômeno da atração do ferro pelo imã – um estava dentro do pão, o outro
dentro do pato de cera. Assistimos assim nessa ―cena‖ pedagógica do Em lio
desfilarem alguns temas – como a incultura da maior parte da população faz
com que os que têm alguns conhecimentos, como Emílio e seu preceptor, se
sintam pessoas ‗diferenciadas‘ e superiores às demais; o papel do homem
diante do conhecimento; Emílio conhece uma pessoa de uma classe social
inferior e ele tem virtudes - é ético e sábio; aprender pela experiência e não
apenas com as palavras do mestre que logo esqueceremos; antes de conhecer
todas as ciências, é preciso aprender a amá-las, pelo que teremos vontade de
aprendê-las.
Palavras-chave: aprendizagem por vivências; orgulho por seu saber; as
ciências.
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GAMIFICAÇÃO COMO AUXILIAR NO ENSINO DE CIÊNCIAS E
MATEMÁTICA
Maria Eduarda Sousa Yamashita1; Kaio Felix de Macedo2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Com a pandemia do coronavírus em 2020 e 2021, foi necessário que a
educação se ajustasse à modalidade remota, dessa forma, foram pensados
projetos pedagógicos que pudessem atender esse novo formato. No entanto,
além de atender as demandas exigidas para o ensino comum, esse trabalho
também pretende atender a educação de estudantes surdos; portanto,
elaborou-se um material para ciências e matemática que se adeque a ambos
os casos, visto que a pandemia trouxe novos desafios para a educação, como
a acessibilidade, a vulnerabilidade socioeconômica, as especificidades que
foram acentuadas e a falta de prática pedagógica a distância. Considerando as
atuais tendências na educação matemática e, principalmente, de ciências,
observa-se o emergente uso de jogos e um grande campo para ser explorado,
visto os impactos positivos e benéficos nos processos de ensino e de
aprendizagem, favorecendo o pensamento crítico (de acordo com Cunha,
2012), além de oferecer um material que emprega elementos visuais aos
estudantes Surdos. Para isso, foram utilizadas duas plataformas online de
montagem de jogos (Make it e Kahoot) em que houvesse possibilidade de
trabalhar com imagens e vídeos - caso fosse necessário tradução para libras -,
nas quais os estudantes pudessem jogar em pequenos grupos. Um dos
desafios notados foi encontrar plataformas de criação gratuitas e fáceis de
manipular, mas deve-se considerar que o maior desafio seja desviar da
inacessibilidade, especialmente ao pensar no atual cenário pandêmico. Ainda
em processo de elaboração, almeja-se que o projeto seja apresentado como
uma solução para algumas carências observadas pelos integrantes deste
projeto.
Palavras-chave: Jogos. Ensino Remoto. Acessibilidade.
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PESQUISA NA ÁREA DE HISTÓRIA DA ARQUITETURA EM MODO
REMOTO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
Marina Goldfarb de Oliveira1; Charlie Brown Dantas Brito 2; Ludimylla Vieira
Rufino 3; Maria Sabrina Nóbrega Da Silva 4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este relato trata do desenvolvimento das atividades do projeto de pesquisa
―Arquitetura escolar e o pensamento pedagógico no Brasil (décadas de 1930 e
1940)‖, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Santa Maria
(Cajazeiras - PB), que tem como objetivo compreender a relação da
modernização da arquitetura escolar no Brasil com as ideias do movimento
pedagógico Escola Nova, durante as décadas de 1930 e 1940. Este projeto de
pesquisa iniciou-se já durante o advento da pandemia do Coronavírus, em
agosto de 2020, e para isso, alguns ajustes foram feitos. Primeiro, o recorte da
pesquisa foi alterado de modo a ser possível encontrar os dados nos acervos
disponíveis on-line. Com isso, definiu-se que a pesquisa iria estudar as
edificações escolares do Rio de Janeiro, São Paulo e João Pessoa, por ser
possível a realização da pesquisa histórica pela internet, que ficou restrita à
busca de notícias de periódicos no acervo da Hemeroteca Digital Brasileira e
da Revista Acrópole. Para maior controle e sistematização dos dados da
pesquisa, o uso de ferramentas de compartilhamento de arquivos on-line com
os discentes participantes foi fundamental. Foi criada uma pasta no Google
Drive para inserir as imagens de notícias relevantes e foram elaboradas fichas
compartilhadas com o aplicativo Planilhas Google para registrar a pesquisa na
Hemeroteca Digital, para cada palavra-chave pesquisada no site. Os primeiros
achados da pesquisa mostraram que a construção de novas edificações
escolares no período estudado visavam edifícios salubres, com ventilação e
insolação adequada. Devido a atualidade dessa temática, optou-se por um
redirecionamento da pesquisa, passando a focar na modernização das
edificações escolares atrelada às prescrições de projeto para as condições de
higiene e saúde. Assim, espera-se obter resultados que contribuam para o
desenvolvimento de projetos de edificações escolares salubres, assim com da
história da arquitetura e pedagogia.
Palavras-chave: Arquitetura escolar. Pesquisa remota. Relato de experiência.
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ENSINO DE MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS: REFLEXÕES SOBRE O
LETRAMENTO MATEMÁTICO
Maria Luiza Dellay de Godoy 1; Cassia Edmara Coutinho Murback Maggioni2

Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este estudo tem como objetivo refletir e investigar o processo de alfabetização
Matemática, notadamente no que diz respeito ao ensino com ênfase no
letramento matemático (LM). Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter
exploratória, assente essencialmente em duas ações; i) pesquisa teórica e
interpretativa sobre LM; ii) envio de questionário para três professores atuantes
nos anos iniciais do Ensino Fundamental na rede municipal de ensino de
Campo Mourão - PR. A análise interpretativa das ações permitem compreender
que: i) o LM é um processo de ensino que considera a Matemática como
prática social, de forma significativa, contextualizada e que promova no aluno a
possibilidade de resolver problemas na vida social; ii) a respostas do
questionário sugerem que os professores compreendem a necessidade de
alfabetizar na matemática considerando a concepção de Letramento, porém,
em suas práticas pedagógicas, vivenciam inúmeros desafios para organizar e
propiciar situações de ensino de matemática de forma contextualizada e
significativa. Ou seja, uma alfabetização que promova a aprendizagem dos
códigos numéricos (matemáticos) de forma articulada ao seu uso social. Tais
evidências são oriundas, principalmente, do excesso de conteúdos
matemáticos disponibilizado nos currículos dos anos iniciais (que acabam
limitando o tempo) e ainda, as concepções e pré-conceitos dos professores
desse nível de ensino em relação à Matemática.

Palavras-chave: Educação Matemática. Anos Iniciais. Letramento Matemático.

1

Graduanda em Pedagogia, Universidade Estadual do Paraná, maludellay@gmail.com

2

Mestre
em
educação
cassiam.maggioni@hotmail.com

ISBN: 978-65-88471-29-6

Matemática,

Universidade

Estadual

do

Paraná,

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
501

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

PERCURSO HISTÓRICO DO MAGISTÉRIO INDÍGENA NO TOCANTINS
AQUINO, Jandira1
MACEDO, Maria de L. L.2
FREIRE, José Carlos.3
SANTOS, Jocyleia S.4
RESUMO
O estudo registra o percurso histórico do curso de formação de professores
indígenas do Estado do Tocantins, Curso em Nível Médio na Modalidade
Normal – Magistério Indígena. Este Curso tem a finalidade de formar indígenas
para atuarem nas escolas localizadas em suas comunidades e atende,
atualmente, professores de sete povos indígenas (Xerentes, Javaé, Karajá,
Apinajé, Krahô, Krahô Kanela, Karajá Xambioá). Segundo Muniz (2017, p.78),
―os povos estão distribu dos em mais de 140 aldeias‖. Os encontros são
realizados semestralmente, sempre no período de férias ou recesso das
escolas, tendo em vista que os professores precisam permanecer no local por
um período médio de 30 dias, visando garantir a carga horária mínima de cada
etapa. O Curso, frequentemente, é ministrado no Centro de Ensino Médio
Indígena Xerente Warã – CEMIX, localizado no Município de Tocantínia.
Destacamos que, dos 250 cursistas formados, 98 estão atuando como
professores em sala de aula, 17 ainda cursam o Magistério e 83 estão
cursando sem trabalhar em nenhuma função nas escolas localizadas em suas
comunidades, e os 52 cursistas dentre os 250, alguns desistiram, outros
passaram no vestibular, houve morte, outros mudaram da aldeia.
Palavras-chave: Formação de professores; Magistério Indígena; Educação
Indígena.
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HISTÓRIA EM QUADRINHOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS POR
INVESTIGAÇÃO, UMA EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA RESIDÊNCIA
PEDAGÓGICA, BIO-FACEDI
Maria Milena Pires Lima1, Universidade Estadual do Ceará,
maria.pires@aluno.uece.br;
Nirla Do Nascimento Barbosa 2, EEB Francisca de Morais Pontes,
nirlabarbosa@yahoo.com.br
Isabel Cristina Higino Santana3, Universidade Estadual do Ceará,
isabel.higino@uece.br
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O subprojeto RPBioFACEDI, tem como proposta o ensino de ciências por
investigação, possibilitando ensino e aprendizagem para além de uma aula
tradicional. O uso das histórias em quadrinhos(HQ‘S) pode proporcionar uma
melhor compreensão dos conteúdos de ciências, pois são consideradas obras
ricas em simbologias e podem ser vistas como objeto de lazer, estudo e
investigação. O objetivo principal deste trabalho é relatar uma experiência
vivida durante o segundo módulo do subprojeto. Considerando o momento
atípico e a utilização de tecnologias digitais para execução das regências
através do Ensino Remoto Emergencial, foi realizada uma proposta de ensino
para uma turma de 7º ano de uma escola básica do municipio de Itapipoca, no
Ceará. O tema abordou as defesas do corpo humano com destacaque para o
assunto vírus, através da história de uma criança contaminada. Após, dialogar
com a turma sobre o conteúdo e a utilização da HQ, os alunos foram
estimulados a pensar soluções para o problema apresentado na história e a
socialização deveria ser atraves de HQ‘s. Foi possivel perceber após análise
das atividades enviada de forma remota (WhatsApp), como resultado desse
processo, que os alunos compreenderam a atividade, articulando a mesma
com aspecto do ensino por investigação, na realização de pesquisa, leitura,
compreensão, argumentação e socialização. Com isso, foram capazes de
identificar o que é um virus, as diferenças entre antivirais e antibióticos,
construir HQ‘s para mostrar solução ao problema apresentado. Assim,
concluimos que o ensino de ciências utilizando uma ferramenta didática mais
proxima da linguagem dos alunos, como as HQ‘S, torna-se mais acessivel,
interessante, favorecendo uma motivação para os alunos colocarem em prática
seu lado cientifico, investigador e criativo e ainda, proporcionando uma melhor
compreensão dos temas e conteúdos científicos, muitas vezes vistos como
chatos ou mesmos de difícil entendimento.
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Palavras-chave: Recurso didático. Ensino Remoto Emergencial. Atividade
investigativa.

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
505

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

A consciência emancipatória por meio da leitura através do
olhar de Paulo Freire
Maria Regina Carneiro Andrade1; Ana Carolina Silva Caxone2

RESUMO
Os escritos de Freire no livro ―Pedagogia da Autonomia‖ afirmam que a leitura
representa um forte ato político para a libertação dos indivíduos. Para Freire,
quando falamos de emancipação, também falamos sobre opressão, pois um
jovem ou adolescente submetidos a opressões de cunho social ou intelectual,
passam a perder o seu pensamento crítico. Assim, é necessário que a
autonomia passe a imperar, o que só ocorre a partir do desbravamento de
barreiras sociais e econômicas impostas pelo capitalismo. O processo
emancipatório é um ato político e educacional que assume um enfoque na
transformação social, caminhando junto à luta de classes. Na formação social,
o ser humano é refém do recebimento monetário, à medida que na visão
neoliberal, a importância do trabalho vem acima da educação e da questão
política para pessoas de baixa renda. Bortoni Stella (2012) destaca que em
pesquisas daquele ano foi indicado que 32,5 milhões de brasileiros acima dos
15 anos são analfabetos funcionais, destes a maioria se classifica como
rudimentar, isto é, entendem letras e palavras, mas não compreendem frases e
não realizam cálculos simples, este grupo populacional não conseguem utilizar
o que leem e usar a leitura e escrita como instrumento de ação e
transformação. A incompreensão da leitura e a ausência do hábito de escrever
se constituem como problemas raíz em diversas questões estruturais na
sociedade e na Educação. Pensar em processos educativos emancipatórios,
como a promoção da leitura e escrita, é extremamente importante, pois é um
estimulo a condução da libertação política e educacional, que acaba
transformando a vida, conduzindo à consciência de classe, transformando a
opressão em revolução.

Palavras-chave: Freire. Autonomia. Leitura.
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O LÚDICO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA PROPOSTA METOLÓGICA
PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NA ESCOLA DO CAMPO
1

2

Marisania Martins da Silva ; Keila Vieira Carvalho ; Ágata Laisa Laremberg Alves Cavalcanti

3

Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
As dificuldades encontradas nas práticas de Educação Ambiental (EA) nas
disciplinas desde o ensino fundamental ao ensino médio estão relacionadas,
muitas vezes, com a falta de interação dos conteúdos com o cotidiano do
aluno. Logo, é importante utilizar metodologias e recurso que auxiliem na EA
para o processo de sensibilização dos alunos, quanto às práticas sustentáveis
e de preservação do meio ambiente. Diante do exposto, este trabalho tem
como objetivo descrever uma proposta metodológica lúdica acerca da
importância do meio ambiente, através do teatro de fantoches, em uma escola
do campo. A abordagem e aplicação do material didático ocorreram na Escola
Municipal Alexadre Nunes de Almeida, zona rural do municipio de Floriano-PI,
no Ensino Fundamental, na turma do 8º ano, com 33 (trinta e três) alunos. Na
criação do recurso foram utilizados materiais reaproveitados e de baixo custo
como papelão, retalhos de tecido, pincel, entre outros. No total, foram
confeccionados 4 (quatro) fantoches. O teatro de fantoches tornou-se uma
proposta didática dinâmica, que facilitou o estudo dos temas ambientais,
proporcionando aos alunos uma interação no momento da contagem das
histórias e apresentação dos fantoches. Os fantoches fizeram parte de aulas de
ciências como forma lúdica auxiliando os professores na prática docente,
oportunizando o estudo de conteúdos como preservação da água,
sustentabilidade, lixo, dentre outros. As aulas de ciências tornaram-se atrativas
e os alunos tiveram uma maior participação na discussão dos conteúdos
apresentados. Verificamos que a utilização de recursos lúdicos para trabalhar
EA é de grande importância para os alunos, demostrando contribuições
significativas na compreensão e sensibilização dos alunos.
Palavras-chave: Educação ambiental. Material didático. Ensino de ciências.
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SOFT SKILLS NA ENGENHARIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO ENSINO
REMOTO EMERGENCIAL
Mariana Motisuke1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Soft Skills na Engenharia é uma disciplina eletiva da Unifesp/SJC e seus
principais objetivos são: i) conscientizar sobre a importância das soft skills para
o gerenciamento de questões profissionais e pessoais e para uma melhora na
qualidade de vida e do bem-estar emocional e; ii) promover a reflexão sobre
técnicas de autodesenvolvimento que promovam a proficiência nas soft skills.
As competências apresentadas a cada semestre variam com o perfil dos
estudantes matriculados e com os feedbacks recebidos ao término de cada
turma. A disciplina também contribui para a curricularização da extensão a
partir da parceria com o projeto Desenvolvendo Soft Skills (DSS). Dentre as
ações do projeto está a interação com a comunidade jovem (15-30 anos) para
a divulgação da importância das competências socioemocionais para uma
melhor e mais saudável inserção no mercado profissional e gerenciamento de
questões pessoais. A cada semestre os estudantes ficam imersos em
conteúdos e vivências relacionadas às competências socioemocionais (soft
skills) abordadas e elaboram materiais educativos que podem ser utilizados
nas ações extensionistas. Com o avanço da pandemia da COVID-19 e a
implementação das atividades domiciliares especiais, as metodologias de
ensino-aprendizagem tiveram que ser repensadas e adaptadas para atender
aos objetivos de aprendizagem, garantir o engajamento dos estudantes e a
aprendizagem significativa, promover um ponto de apoio mútuo para as
dificuldades enfrentadas e continuar com as atividades de curricularização da
extensão. Com o apoio de ferramentas digitais de facilitação foi possível
manter as turmas engajadas; naturalmente, observou-se menor frequência nos
encontros síncronos quando comparadas às aulas presenciais, entretanto, os
estudantes foram capazes de interagir uns com os outros, de promover
discussões aprofundadas tanto síncronas como assíncronas e de construir o
conhecimento de forma autônoma e criativa. Os alunos criaram episódios de
podcasts entrevistando especialistas, escreveram textos criativos e
desenvolveram auto reflexões em e-portfólios educacionais.
Palavras-chave: Competências Socioemocionais. Ensino Remoto Emergencial.
Curricularização.
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RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: UM OLHAR SOBRE NOVAS
METODOLOGIAS DE ENSINO QUE FAVOREÇAM INTERAÇÕES NO
ENSINO MÉDIO
Mariana L. Pereira1; Emerich M. de Sousa2; Layssa A. Abrantes3; Ricardo S.
Gonsalves4; Maria Luiza G.C. Dutra 5

RESUMO
O Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa (CapCOLUNI/UFV) atua, desde 2020, como escola-campo, recebendo estudantes
de Licenciatura em Química da UFV que participam do programa Residência
Pedagógica. Esse programa, desenvolvido pela Capes, faz parte da Política
Nacional de Formação de Professores e promove o aperfeiçoamento da prática
docente nas Licenciaturas. O presente trabalho acontece no contexto da
primeira série do já referido colégio com quatro residentes participando de
maneira ativa do processo de construção de um ensino remoto eficiente. Diante
da Pandemia, o ensino remoto foi autorizado e com o mesmo vieram diversos
desafios, entre eles o de incentivar as interações entre os estudantes, com o
professor, com o conteúdo, o ambiente virtual e a família e apresentar aos
estudantes às multirrepresentações e multimodos. A partir de reuniões entre os
residentes e o professor, responsável pela regência da série, foram
estabelecidas as linhas de ação: criação de fórum e painel virtual para
recepção aos estudantes, organização do ambiente virtual para facilidade de
acesso pelos usuários, criação de apresentações, vídeos, listas de exercícios,
tutoriais, inserção de questionários online durante as aulas, proposta de
trabalhos utilizando recursos de compartilhamento de arquivos e uso de
múltiplos modos. É possível perceber que os alunos têm participado mais das
aulas quando são convidados por meio das metodologias citadas a exercer
uma aprendizagem ativa. No que se refere aos residentes, a possibilidade de
trabalhar com novas metodologias e o desafio de utilizá-las dentro de uma
proposta de ação durante o ano letivo têm contribuído para a formação deles.
Acompanhando as aulas remotas do CAp-Coluni foi possível conhecer novos
métodos de ensino, como promover a interação e usar as plataformas e
softwares como recursos. Reforçamos a contribuição que a Residência
Pedagógica oferece ante a essa situação, e o quanto temos aprendido.
Palavras-chave: Residentes. Interações. Multirrepresentações.
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COMUNIDADES DE APRENDIZAGENS COMO ESTRATÉGIA DE
FORMAÇÃO DOCENTE E RESSIGNIFICAÇÃO DE UMA PROPOSTA
PEDAGÓGICA EM UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Mariana Silva Lima1; Lígia de Carvalho Abões Vercelli2

RESUMO
Esta pesquisa foi motivada pela seguinte questão: o trabalho com comunidades
de aprendizagens como estratégia para a formação permanente dos
professores qualifica os fazeres de gestores e professores de um Centro de
Educação Infantil? Como? Tem por objeto o trabalho com comunidades de
aprendizagens como estratégia de formação docente e ressignificação de uma
proposta pedagógica em um Centro de Educação Infantil. Como objetivo geral,
buscaremos analisar se e como a estratégia do trabalho com comunidades de
aprendizagem na formação permanente dos professores interfere na
ressignificação da proposta pedagógicas da escola. Os objetivos espec ficos
serão: verificar como são acolhidos pela gestão da escola os diferentes
percursos formativos dos professores, as diferentes experiências e
concepç es; analisar se e como o trabalho com comunidade de aprendizagem
na formação permanente, qualifica os fazeres de gestores e professores de um
Centro de Educação Infantil e identificar se as vivências formativas interferem
para ressignificação da proposta pedagógica na escola. Nossa hipótese é a de
que, atualmente, no contexto das escolas de Educação Infantil da Rede
Municipal de São Paulo, a equipe pedagógica se constitui por professores com
diversas formaç es, experiências e concepç es de infância, o que sinaliza
entraves para a formação permanente dos professores, muitas vezes
reverberando incoerentemente nos fazeres com os bebês e as crianças. O
universo da pesquisa é um Centro de Educação Infantil da Rede Municipal de
São Paulo, e os sujeitos participantes são uma coordenadora pedagógica e
três professoras que atuam com crianças de 0 a 3 anos de idade. Tratar-se-á
de uma pesquisa intervenção de natureza qualitativa do tipo pesquisa-ação, e
os instrumentos de coleta de dados serão: a observação dos momentos
formativos e entrevistas com a coordenação e professores da Unidade Escolar.
Também faremos análise do Projeto Pol tico-Pedagógico da escola, dos
registros dos momentos formativos, da legislação vigente federal e municipal.
Os referenciais teóricos que embasarão esta pesquisa pertencem à Pedagogia
Cr tica.
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ENSINO DE QUADRADOS PERFEITOS E RAIZ QUADRADA PARA
ALUNOS DO 6º ANO COM APOIO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS
Marília Maia Moreira1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A inserção de recursos tecnológicos como os aplicativos digitais precisam ser
realizadas de modo planejado, criativo e crítico, objetivando potencializar a
aprendizagem do aluno. Diante disso, este trabalho objetivou saber qual
aplicativo (app) digital que facilita a aprendizagem dos conceitos de quadrados
perfeitos e de raiz quadrada pelos alunos de sexto ano do ensino fundamental;
e, também, analisar como esse app é eficaz para aprendizagem desses
conceitos pelos alunos deste nível de ensino. A abordagem metodológica deste
trabalho foi de pesquisa-ação, e o público-alvo e o lócus deste relato de
experiência reportaram-se a duas turmas de 6º ano de uma escola municipal
de Fortaleza, no estado do Ceará. Em média, cada turma de 6º ano conta com
trinta estudantes regularmente matriculados nesta série. Essa experimentação
foi aplicada em junho de 2019, totalizando 16 horas/aula, e o mesmo
procedimento e tempo didático (incluindo o planejamento) foi realizado para as
duas turmas citadas. E o app digital utilizado foi o Area Builder, além do livro
didático. O resultado que este trabalho apontou foi que o uso do app digital
Area Builder pode servir de instrumento para facilitar o processo de ensino e
aprendizagem sobre conceitos que, a priori, são abstratos para alunos em
idade escolar de 6º ano do ensino fundamental. E, por fim, a conclusão que
chegou é que o app digital Area Builder, certamente, ajudou a compreender os
conceitos de quadrado perfeito e raiz quadrada por boa parte dos discentes.
.

Palavras-chave: Quadrados Perfeitos. Raiz Quadrada. Tecnologias Digitais.
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PROJETOS INTERDISCIPLINARES EM ENGENHARIA DE MATERIAIS:
APLICAÇÃO EM DESIGN UNIVERSAL
Mariana Motisuke1; Marina Oliveira de Souza Dias2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Devido à pandemia de COVID-19, as atividades presenciais da graduação do
Instituto de Ciência e Tecnologia da UNIFESP foram suspensas, sendo
instituídas as atividades domiciliares especiais. No curso de Engenharia de
Materiais, duas docentes ofereceram uma unidade curricular eletiva chamada
Projetos Interdisciplinares em Engenharia de Materiais visando aumentar o
engajamento dos estudantes em atividades que valorizavam o protagonismo
discente no processo de ensino-aprendizagem, tão prejudicado devido à
suspensão das atividades presenciais. A UC teve como temática central o
design universal, um dos conteúdos das novas DCNs para os cursos de
Engenharia, e os estudantes atuaram em grupos para, a partir da temática
central, propor soluções para um problema da sociedade utilizando a
abordagem do design thinking e os conhecimentos adquiridos em outras UCs
do curso. Inicialmente, foram realizados encontros com especialistas da
indústria sobre Design Thinking e Design Universal, e em seguida os
estudantes trabalharam em todas as etapas do Design Thinking (empatia,
definição do problema, ideação, desenvolvimento e prototipação e validação)
para desenvolver seus projetos. As entregas finais foram materializadas em um
e-portfolio educacional e um pitch com duração de até 5 minutos. Como os
temas eram livres, desde que envolvessem design universal e engenharia de
materiais, foram elaborados diferentes projetos: periférico acessível de
computador, caneta leitora de textos, elevador residencial de baixo custo,
cadeira de rodas com elevação e assento giratório para veículos, etc. O pitch
foi avaliado pelas docentes e por uma banca composta por egressos e
especialistas. De forma geral, os projetos foram muito bem avaliados e todos
os grupos conseguiram aplicar os conhecimentos adquiridos anteriormente
para desenvolver o projeto, atingindo os objetivos de aprendizagem e
desenvolvendo competências, habilidades e atitudes por meio de trabalho em
equipe, integrando engenharia de materiais e impactos sociais.
Palavras-chave: Aprendizagem baseada em problemas. Engenharia de
Materiais. Design Universal.
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TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-TDIC NOS
ANOS INICIAIS DA ALFABETIZAÇÃO
Marineide Gomes Alves1; Maria Paulina Assis2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este trabalho trata de uma pesquisa de mestrado em andamento de natureza
qualitativa. Consiste numa revisão sistemática da literatura e faz parte do
Programa de Pós-Graduação em Educação-PPGEDUC da Universidade
Federal de Catalão-GO. Tem como objeto de análise as Tecnologias Digitais
de Informação e Comunicação-TDIC e suas implicações e aplicações para o
processo da alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental. O objetivo
da pesquisa é analisar artigos científicos que se referem às TDIC no contexto
da alfabetização e apresentar suas principais contribuições. Nossa intenção é
identificar e dar visibilidade a recursos tecnológicos evidenciados nas
pesquisas científicas que possam possibilitar seus usos no processo de
alfabetização e também refletir sobre os possíveis desafios localizados nesses
estudos. Procedendo a uma análise prévia, foi feito um teste piloto com cinco
trabalhos utilizando a revisão sistemática da literatura com critérios de busca
previamente estabelecidos. Os principais resultados da análise dos estudos do
teste apontaram o uso do computador, smartphones, tabletes, softwares, entre
outros recursos tecnológicos, destacando potencialidades de engajamento das
crianças e o interesse nas atividades propostas que permitiu avançar na
aprendizagem. Dentre os desafios observados, estão relacionados as
condições de infraestrutura e a formação de professores para o uso das
tecnologias digitais. A partir dos resultados do teste, pudemos observar
tecnologias digitais relevantes para a aquisição da leitura e escrita e também
algumas limitações que demandam por políticas públicas para atender a essa
finalidade educacional. Assim, optamos por dar seguimento à pesquisa com
essa temática a fim de compreender como os estudos acadêmicos têm
apresentado as relações das tecnologias digitais na alfabetização.
Palavras-chave: TDIC. Alfabetização. Revisão Sistemática da Literatura.
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IMPACTOS DA SOCIEDADE DO DESEMPENHO NA FORMAÇÃO
DOCENTE
Marlova Gross da Silva1; Elaine Conte2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este trabalho versa sobre a influência neoliberal no contexto educacional
contemporâneo, tendo como escopo a formação docente e como ela é
impactada pelas estratégias do mercado (cultura da competitividade e do
progresso pessoal), para melhorar o desempenho econômico. Para este estudo
hermenêutico de revisão, apresentamos o estado do conhecimento acerca da
problemática. Em um primeiro momento, analisamos os parâmetros
norteadores das reformas da educação na década de 90 no Brasil, em seguida,
apresentamos pesquisas recentes dos impactos neoliberais associados à
formação docente e, por último, lançamos uma proposição à formação
continuada de professores que contemple outras dimensões da experiência
educativa (ética, estética, política) e da pesquisa em humanidades, que
constituem os saberes necessários à práxis formativa. Em pesquisas recentes,
identificamos a crise da educação em algumas discussões que mostram a
estagnação de estudantes a cursos de humanidades e inúmeras políticas
públicas associadas a marcas neoliberais, dentre elas, destacam-se: formação
centralizada e parcerias com o setor privado em municípios; presença de
centros de formação para professores das redes municipais e coordenadores
pedagógicos, com formadores externos (empresas privadas); Cursos de
certificação Google for Educacion, com vinculação a avaliações externas
(Prova Brasil, SARESP, IDEB); impacto na carreira docente em estados e
municípios envolvendo organização da dimensão pedagógica, metas e ações,
Projeto Político-Pedagógico (PPP), planejamento escolar, etc. Concluímos que
a crise da educação representa uma crise silenciosa do trabalho conjunto e da
vida social compartilhada, sensível aos valores éticos fundantes das ciências
humanas, das artes e da literatura.
Palavras-chave: Formação docente; Sociedade do cansaço; Parâmetros
normativos.
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A DESIGUALDADE DE ACESSO TECNOLÓGICO COMO FATOR
AGRAVANTE DO FENÔMENO FRACASSO ESCOLAR
Marta Baggio Bippus1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Em virtude da pandemia do Covid-19, a educação viu-se obrigada a passar por
mudanças que implicaram novas formas de ensinar e aprender. A implantação
do ensino remoto durante o período de isolamento social, nos fez questionar se
foi garantida a qualidade e o direito de acesso à educação para os estudantes.
O estudo busca compreender o movimento histórico da produção do fenômeno
fracasso escolar dentro da perspectiva atual da Covid-19, relacionando as
possíveis causas e efeitos do fracasso escolar no desenvolvimento escolar.
Nosso objetivo específico é desnaturalizar o fenômeno fracasso escolar
enquanto fenômeno socialmente constituído.Trata-se de uma pesquisa de
abordagem qualitativa e descritiva que se caracteriza pelo caráter construtivointerpretativo e dialógico que descreve as características de determinada
população ou fenômeno estabelecendo relações entre variáveis. O tamanho da
amostra para que se constitua um número significativo de elementos do
universo estudado, deverá ser: 10 pais e 10 alunos do Ensino Fundamental de
uma escola pública. Na produção de dados serão utilizados: o questionário, a
entrevista, a observação em sala de aula e a análise documental. Com os
dados obtidos por meio desses instrumentos, faremos a reorganização e a
articulação dos núcleos de significação sob a perspectiva da Psicologia
histórico-cultural tendo como método o materialismo histórico-dialético, pois
acreditamos que são técnicas/instrumentos que se complementam em relação
ao fenômeno de pesquisa proposto. A articulação dos dados ocorrerá em três
momentos – pré-indicadores, indicadores e núcleos – sendo que é um
procedimento que analisa, descreve e interpreta os dados. Por fim, será feita
uma triangulação com as informações obtidas por meio dos instrumentos de
pesquisa, uma vez que a triangulação trará para o cenário interpretativo uma
combinação de abordagens analíticas que nos permitirá alcançar resultados
mais detalhados, trazendo aspectos valiosos sobre o fenômeno fracasso
escolar. Por estar em desenvolvimento, a pesquisa ainda não apresenta
resultados.

Palavras-chave: Ensino remoto. Fracasso escolar. Psicologia histórico-cultural.
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O TEATRO DE FANTOCHES INSPIRADO NO CLÁSSICO O PEQUENO
PRÍNCIPE
Marta Freire1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do Covid-19 onde diversas
atividades foram reformuladas. As aulas presenciais tornaram-se remotas para
que o aluno não ficasse sem avançar no processo ensino-aprendizagem. A
Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas-FAPEAM através do
Programa Ciência na Escola (PCE) incentiva alunos e professores do Ensino
Fundamental e Médio a iniciação científica. Diante do cenário pandêmico o
projeto intitulado: ―Teatro de Fantoches como ferramenta de leitura e
desenvolvimento de valores‖ foi adaptado para execução na escola Centro
Educacional Tarcila Prado de Negreiros Mendes –CETI, localizada na cidade
de Humaitá-AM, para ser aplicado com alunos das 1ª séries do Ensino Médio
com o objetivo de promover a leitura da obra clássica O Pequeno Príncipe do
autor Antoine de Saint- Exupery e na sequência a produção escrita através de
roteiros de teatro que abordassem as principais ideias do livro, destacando os
valores morais, éticos e filosóficos vivenciados pelas personagens.Além desses
objetivos o projeto visou as habilidades expressivas dos alunos utilizando
bonecos de fantoches. O projeto sofreu alterações e adaptou-se para
reprodução por meio de vídeos que foram publicados nos grupos de whatsapp ,
ferramenta esta usada como metodologia de ensino e integração entre alunos,
professores, pais , pedagogos e equipe de gestão da escola supracitada.Os
resultados alcançaram os objetivos propostos pois teve um grande número de
alunos que puderam assistir as apresentações das personagens retratadas na
obra e suas ações que tinham uma reflexão com as vivências do ser humano
com o próximo e com o meio em que ele vive.O vocabulário utilizado para
produção dos roteiros enfatizou hábitos de cordialidade como também o
respeito aos pais e o cuidado com os animais domésticos.O avanço das
atividades do projeto de leitura da obra,interpretação, produção do roteiro para
teatro, ensaio das cenas para apresentação aconteceram pelo uso das
tecnologias devido aos protocolos de distanciamento e somente na
apresentação final os alunos envolvidos no projeto se encontraram no espaço
da escola para a filmagem dos roteiros produzidos por eles.Cada cena levou
entre três a cinco minutos, com o número de seis participantes e a professora
coordenadora ,alunos pesquisadores envolvidos pela prática da leitura, escrita
e representação, propagando valores que precisam ser expandidos pelos
indivíduos de maneira que haja um bom convívio social, a fim de alcançar uma
reflexão das práticas educativas. Conclui-se que a educação está presente em
1
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diversas atividades e que ela constrói ações que propiciam o desenvolvimento
integral do indivíduo valorizando suas habilidades.
Palavras-chave:
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o PORTFÓLIO reflexivo: possibilidades e desafios em tempos de
pandemia
Marta Silva Nascimento Teixeira1; Nádia Conceição Lauriti2

RESUMO
Esta pesquisa-intervenção tem como objeto a construção de portfólios
reflexivos, no contexto do trabalho remoto. Buscamos responder as seguintes
perguntas: No contexto da pandemia e trabalho remoto foi possível construir
portfólios reflexivos? O que estes documentos revelam? Como acontece a
cogestão família e professor no processo de mediação das aprendizagens e
coleta de dados? O que as crianças têm a dizer sobre este documento? Quais
desafios enfrentados pelos professores? As orientações recebidas nos
documentos oficiais auxiliaram na superação destes desafios? O uso das
tecnologias de informação e comunicação é observado neste processo? Que
mudanças podem ser observadas na produção e compartilhamento dos
documentos produzidos antes e durante a pandemia? Tem por objetivo geral
analisar como foram construídos os portfólios reflexivos em uma escola de
educação infantil, as possibilidades e desafios em tempos de pandemia. Como
objetivos específicos delineamos: Verificar como foram construídos os
portfólios reflexivos em tempos de pandemia, como ocorreu a cogestão família
e professor no processo de mediação e coleta de dados e o que as crianças
têm a dizer sobre estes documentos. Acreditamos que a cogestão entre
professoras e fam lia pode ter sido determinante neste processo, bem como a
utilização das tecnologias de informação e comunicação. O universo da
pesquisa será uma escola de educação infantil, localizada no Município de São
Bernardo do Campo. A metodologia utilizada é de cunho qualitativo do tipo
intervenção, os instrumentos de coleta de dados serão entrevistas
semiestruturadas e rodas de conversa na perspectiva do círculo de cultura de
Paulo Freire. Também faremos a análise dos seguintes documentos: Projeto
Político-Pedagógico da unidade escolar, documentos orientadores enviados
pela Secretária de Educação durante o período de pandemia, amostra dos
portfólios produzidos pelas professoras nos anos de 2019, 2020 e 2021. Como
referencial teórico nos fundamentamos em autores da Pedagogia Crítica.
Palavras-chave: Portfólios reflexivos. Educação infantil. Pandemia.
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EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO A
PARTIR DOS ODS
.

Matheus Guazzelli Silva1;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) são acordos
internacionais monitorados pela ONU (Organização das Nações Unidas) que
visam o desenvolvimento socioeconômico sustentável em diversos setores em
todo o mundo. A partir disso, a Unidade Curricular Didática do curso
Licenciatura em Ciências da Universidade Federal de São Paulo – Campi
Diadema - desenvolveu junto com os alunos, como processo avaliativo
semestral, diversos planos de aulas para o ensino fundamental e médio que
relacionam o ensino de desenvolvimento sustentável nas áreas de biologia,
física, química e matemática aos ODS. Portanto, esse trabalho busca expor e
detalhar um dos planos de aula desenvolvidos pelos alunos do curso
Licenciatura em Ciências. Dessa forma, o presente plano de aula buscou
articular o ensino de biologia para o 6° ano ao ODS número 3: Saúde e Bemestar. Com base nisso, foram planejadas quatro aulas que abordam tanto a
grade curricular do 6° ano disponibilizada na BNCC quanto o tema do ODS
número 3, portanto, envolvendo desde a composição básica das células
eucariotas e procariotas às formas de prevenção às bactérias patogênicas. A
correlação entre o ensino nas escolas e saúde e bem-estar é essencial frente
ao contexto de pandemia mundial causada pela COVID-19, apesar do trabalho
não ter discorrido sobre vírus, o ensino de formas de prevenção a organismos
microscópicos patogênicos é indispensável em quaisquer setores e faixas
etárias da sociedade.

Palavras-chave: Ensino. Sustentabilidade. ODS.

1

Graduando de Licenciatura em Ciências. UNIFESP. Matheus.guazzelli@unifesp.br.

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
523

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

O DISCURSO HOMOGENEIZADOR DO ENSINO REMOTO E SUAS
PROBLEMÁTICAS
Matheus Souza de Paula1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A pandemia de covid-19 escancarou, ainda mais, a desigualdade social no
Brasil. Com isso, em se tratando da educação de milhões de crianças e
adolescentes e com a incursão do trabalho e da escola para dentro do
ambiente doméstico, é imprescindível a análise crítica sobre a atual (ou
futuramente possível) implementação do sistema híbrido na educação,
principalmente, em escolas públicas. Pesquisas realizadas em 2020, no
período da pandemia do novo coronavírus, indicam que serviços públicos,
inclusive a educação, estão mascarados por um discurso de ―modernização‖,
―redução de custos‖ e ―agilidade‖ que, em verdade, não abrange a maioria das
famílias brasileiras. Esse discurso, que também se origina do Estado,
homogeneíza a profunda diferença econômica e sociocultural da população
brasileira, como se todas as pessoas tivessem as mesmas condições de
acesso e de conhecimento do universo online, especialmente as mulheres, que
são a maioria de docentes da educação básica brasileira e maioria das
responsáveis, nos núcleos familiares, pelo cuidado dos serviços domésticos
que incluem, nesse contexto, o acompanhamento das atividades escolares dos
filhos. Os resultados de tais pesquisas concluíram que a disponibilidade de
sinal de internet não significa, necessariamente, o uso com condições efetivas
de acesso e domínio. A conexão ampla e efetiva da rede engloba questões
como o limite do pacote de dados móveis disponível, espaço de
armazenamento, o aparelho celular utilizado, quem o utiliza, entre outras
variáveis que também abrangem a renda e gênero. Por isso, a importância de
trazer para o debate o discurso que nivela o acesso à internet de maneira
igualitária e da efetiva implementação da educação híbrida que estão
permeadas por questões interseccionais à frente e atrás das telas.
Palavras-chave: Ensino remoto. Pandemia. Acesso à internet.
REFERÊNCIAS
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AVALIAÇÃO DO USO DE METODOLOGIAS ÁGEIS COM BASE NA
TAXONOMIA DE BLOOM DESENVOLVIDA COMO MÉTODO NO ENSINO
SUPERIOR
OLIANI, M. M1
Acesse a apresentação deste trabalho.
.

RESUMO
Introdução: Atualmente, envolver os alunos de forma participativa nas aulas do
ensino superior que acontecem, em sua maioria, com uso de tecnologias
digitiais tem um desafio para os docentes. O movimento ágil voltado aos
aspectos educacionais representa uma alternativa didático-pedagógica que
exige maior interatividade, dinamismo, iniciativa e análise por parte dos alunos.
Objetivo: Avaliar a utilização dos princípios da metodologia ágil orientados
pelos objetivos educacionais da Taxonomia de Bloom em uma única aula,
pelos discentes do ensino superiror, graduandos da área da saúde, cursos de
educação física e psciologia do Centro Universitário Estácio de Ribeirão
Preto/SP. Desenvolvimento: Participam do estudo, 43 universitários com idade
entre 18 a 54 anos, matriculados no período noturno. A atividade aconteceu no
horário de aula, de forma on-line, com da plataforma Teams. Para a avaliação
discente utilizou-se o aplicativo mentimeter priorizando o modelo anônimo de
resposta. No final da aula, os alunos foram convidados a responder a seguinte
pergunta ―Dê sua avaliação para o método de ensino utilizado na aula‖, tendo
como alternativas: ótimo, regular ou péssimo. A método da aula consistiu na
apresentação do conteúdo da forma expositiva com uso de recursos
audiovisuais e orientação passo a passo dos procedimentos. Durante a
exposição do conteúdo, os discentes tinham que realizar cada um dos objetivos
educacionais da Taxonomia, sendo: 1) Memorização: listar três unitermos para
cada tópico curricular; 2) Compreensão: associar o material expositivo ao que
já ouviu ou conhece; 3) Aplicação: fazer a implementação do assunto com base
no item 2; 4) Analise: categorizar os tópicos, conforme o seu nível de
entendimento: fácil, intermediário e difícil; 5) Avaliação: comparar o conteúdo
tratado e as similaridades com sua prórpia experiência de vida; 6) Criação:
produzir uma mapa mental da matéria em estudo. Resultados: Participam desta
investigação, 43 universitários com idade entre 18 a 54 anos, de ambos os
sexos, matriculados no período noturno. Destes, 74% avaliaram o método
como ótimo; 23% como regular e 3% como péssimo. Conclusão: a metodologia
ágil desenvolvida com base nos objetivos educacionais da Taxonomia de
Bloom apresentou-se como uma boa alternativa, sendo aceita pela maioria dos
alunos que a vivenciaram. No entanto, maiores investigações são necessárias
para averiguar sua efetividade na aprendizagem.
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EXPERIÊNCIA DE SUPERVISÃO VIVENCIADA NUM PROGRAMA SOCIAL
DE UMA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
Michael Dean Nascimento Brito1; Edson Diego Silva Barbosa2; Bruna Jéssica
Silva Barbosa3; Liandra de Souza Oliveira4; Profª Me. Anny Sionara Moura Lima
Dantas5
https://drive.google.com/file/d/1-FuS0hZPX7gzTq5TP5IeprG6L8fFKBEJ/view?usp=sharing.
.
.
.

RESUMO
O Programa Laboratório Pedagógico: Saúde, Esporte e Lazer (LP-SEL),
nasceu para preencher a lacuna de ociosidade das crianças e adolescentes
vivendo em ambiente de risco, além de buscar a promoção e melhoria na
educação, saúde, qualidade de vida e interação social. O Programa ampliou-se
com a finalidade de consolidar a função social da UEPB, através de atividades
de extensão e facilitando o desenvolvimento integral de todos os participantes
nas diversas modalidades oferecidas, aliando convivência social à prática
esportiva. Com o advento da pandemia do COVID-19, o LP-SEL passou por
transformações em seu funcionamento. As aulas presenciais deram lugar às
remotas, sendo elas síncronas ou assíncronas. A supervisão do programa fica
responsável por atribuir e auxiliar nas demandas das quais as modalidades
devem cumprir durante o período de execução do programa, essas demandas
são planejamento, elaboração e execução das aulas, bem como o incentivo a
pesquisa. Os bolsistas e voluntários, sob orientação da coordenadora do
Programa, são orientados através de reuniões periódicas e são definidas as
metas a serem alcançadas durante todo o semestre letivo. Através do
trabalhado desempenhado pelos supervisores foi possível alcançar grandes
marcas na história do programa, onde foi criado o site que contem a história,
descrições sobre as modalidades ofertadas, todo o material já publicado como
artigos e TCC‘s que fizeram do programa tema de sua pesquisa, foi criado
canal no YouTube, afim de expandir o programa, devido ao período de
pandemia em que vivemos, alem do incentivo a pesquisa que servirão para
publicações futuras, também contamos com o projeto de jornalismo vinculado
ao programa, para nos auxiliar na divulgação e possibilitando maior visibilidade
àqueles que não conheciam ou que conheciam e não conseguiam fazer parte
do programa, além de propagar com a melhor qualidade todas as aulas para
aqueles que já fazem parte de nossa história.
.
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CONTRIBUIÇÕES DE UM CURSO INTERNACIONAL DE ASTRONOMIA
PARA PROFESSORES DE FÍSICA DO ESTADO DO PARANÁ
Michel Corci Batista1; Taisy Fernandes Vieira2; Ana Maria Pereira3
Acesse a apresentação deste trabalho.

.

RESUMO
A formação de professores tem sido foco de inúmeras pesquisas, uma vez que
as políticas públicas têm colocado sobre o docente da educação básica, a
responsabilidade de melhoria do ensino. Nesse sentido, o presente trabalho
objetivou investigar o potencial didático/pedagógico de um curso internacional
de Astronomia (NASE - Network for Astronomy School Education),
disponibilizado pela União Astronômica Internacional (IAU) e ministrado por
professores brasileiros da área de Educação em Astronomia ligados ao grupo
de trabalho local NASE-UTFPR. Para tal buscou-se estudar de que forma o
curso influenciou na constituição dos saberes docentes dos professores
participantes. A implementação do curso NASE ocorreu de forma on-line nos
dias 04 e 05 de dezembro de 2020, totalizando 10h. Participaram do curso 30
professores de Física da educação básica de diferentes regiões do estado do
Paraná. A pesquisa teve um caráter qualitativo, e para a coleta de dados
utilizou-se questionário, que de maneira geral buscou evidenciar de que forma
o Curso Internacional de Astronomia - NASE contribui para a formação dos
participantes. Diante dos resultados encontrados podemos inferir que o Curso
Internacional de Astronomia (NASE) se constitui com grande potencial didático
pedagógico visto que os resultados estão em consonância com os saberes
curriculares e com os saberes da formação profissional descritos por Tardif
(2002) e com os objetivos do curso. O curso ainda apresentou resultados muito
relevantes pensando as questões epistemológicas ligadas a natureza da
Ciências, o que podemos dizer que superou as próprias expectativas do curso
que tinha como objetivo ensinar Astronomia aos professores; e, ensinar aos
professores como ensinar Astronomia. Podemos ainda dizer que os resultados
apontam para uma postura mais reflexiva dos docentes participantes.
Palavras-chave: Ensino de Astronomia. Formação Docente. Curso NASE.
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A FALTA DE ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO
Giovana Camile Quiroz1; Mariana Regina Gularte Rosa2; Matheus Olteanu
Saragito3;
Ana Carolina Silva Caxone4

RESUMO
Este trabalho é fruto de reflexões e relatos de aprendizagem produzidos
durante a unidade curricular Introdução aos Estudos em Educação, do curso de
Ciências – Licenciatura, na Unifesp. Percebeu-se, com as leituras e
discussões, que a educação brasileira tem muitas carências, e isto é um
consenso nacional. A aprendizagem no ensino presencial, por exemplo,
demonstra essa escassez. O ensino remoto não foi responsável pela
desestruturação do ensino escolar nacional, apenas expôs um sistema já
defasado e pautado na desigualdade social, vinculado a desestruturação
governamental que afeta, diretamente, a população de baixa renda. Em 2020,
devido à pandemia, mais de 5 milhões de crianças no Brasil não tiveram
acesso à escola, de acordo com pesquisa realizada pelo Fundo de Emergência
Internacional das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Uma das maiores
dificuldades foi o acesso ao ensino remoto, pois os aparelhos eletrônicos
possuem um alto custo. Em 2021, como medida auxiliar, o estado de São
Paulo adquiriu mais de 465 mil tablets, porém menos de 70 mil alunos
chegaram a recebê-los. Segundo a OCDE (Comitê de Políticas Educacionais),
o Brasil é o segundo país com pior nível de aprendizado em ciências,
matemática básica e leitura no mundo, conduzido pelo caráter de desigualdade
no ensino e, assim, se reduzem as oportunidades. A pandemia evidenciou
grandes necessidades e defasagens do setor educacional, maiores esforços
devem ser empregados para que mudanças efetivas ocorram, seja no quesito
monetário (auxílios à comunidade baixa renda), social (com a valorização da
educação, como um todo) e estruturais (melhorias em ambientes escolares),
favorecendo o surgimento de um cenário educacional ideal.
Palavras-chave: Ensino Remoto, Pandemia, Educação.
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DIFERENTES ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM: UMA REFLEXÃO
CONTÍNUA SOBRE A IDENTIDADE DOCENTE
Michelle Pereira da Silva Rossi1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A partir de 23 de março de 2020, em diferentes cidades, a suspensão das
atividades presenciais, em virtude da Pandemia, Covid 19. A continuidade dos
estudos ocorreu com o desenvolvimento de atividades remotas para as famílias
para garantir os vínculos escolares e a continuidade da aprendizagem. Por
meio de pesquisa bibliográfica, desenvolvemos o nosso estudo apreciando
alguns pontos que julgamos importantes para a nossa análise: Estudar o
trabalho docente em momentos pelos quais a escola, em contextos diversos,
por meio de telefone, transmissão via rádio ou televisão, plataformas virtuais ou
aplicativos, criaram estratégias para que a mediação docente se fizesse
importante em tempos de distanciamento. A partir da realidade apresentada,
questionou-se o lugar da escola, o papel do professor, o papel da família no
desenvolvimento da aprendizagem da criança. Entendemos que em um
primeiro momento, o imaginário social sobre a insubstituição do professor
perpassou em discursos que enalteciam a sua identidade. Por outro lado, a
própria sociedade reconstruiu um olhar diferenciado para o trabalho do
professor: ―trabalhar em casa não é trabalho, mas descanso‖. Portanto,
entendemos a partir dos estudiosos problematizados neste trabalho que o tema
de formação docente e/ou identidade docente apontam que nos últimos 30
anos, a crise da identidade docente é este conjunto de sentimentos de
incapacidade, culpas e desvalorização do trabalho do professor diante da
sociedade, o que não constitui como algo novo em um contexto de pandemia,
mas como um desdobramento de fatores emergentes. Do mesmo modo, tais
bibliofrafias identificam que o trabalho docente é um trabalho coletivo,
dialógico, no qual se constroem saberes específicos e posturas reflexivas sobre
a sua prática. Portanto, muito mais que um técnico, mas um profissional cuja
carreira e formação deve ser plena, necessária e fundamental para a
escolarização e formação ética, reflexiva e autônoma do aluno.
Palavras-chave: Formação de Professores. Identidade Docente. Ensino
Remoto.
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MAIS ALINHADAS A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Michelle de Souza Simone1

RESUMO
Introdução: O presente trabalho busca refletir sobre o processo avaliativo que
os estudantes PAEE, estão sendo submetidos no decorrrer da história em
nossas instituições escolares, considerando as pesquisas e trabalhos
bilbliográfico concernentes ao tema.
Historicamente os procedimentos avaliativos no Brasil foram cristalizados em
caráter de exames que almejavam a seleção e a classificação, conforme nos
aponta LUCKESI (2014).
A partir disso, considera-se a necessidade de abordagens que busquem
romper com esses paradigmas existentes, através de práticas avaliativas mais
condizentes as reais necessidades dos estudantes PAEE, sugerindo
instrumentos avaliativos que comtemplem olhares mais atentos as produções e
participações desses estudantes.
Objetivo: Contribuir através de reflexões sobre práticas avaliativas mais
alinhadas a educação inclusiva, servindo de material consultivo a educadores
que busquem romper com modelos de avaliações vigentes.
Metodologia: O presente trabalho tem sua fundamentação a partir dos
questionamentos existentes sobre como avaliar alunos PAEE dentro de
perspectivas mais alinhadas a educação inclusiva, tendo na pesquisa
qualitativa os aprofundamentos através dos téoricos, BEYER (2013); LUCKESI
(2014, 2020) e HOFFMANN (2010).
Resultados e conclusões: Considera-se significativas as possilidades de
acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem alinhadas a
perspectiva da avaliação mediadora, que comtempla práticas com olhares mais
atentos sobre as produções e participações desses estudantes PAEE,
rompendo-se assim, com o histórico de insucesso escolar.
Permitindo-se então, processos de avaliação que sirvam de retroalimentação
desse percurso educacional, dentro do príncipio da individualidade praticada no
ato de avaliar, considerando os estudantes como sujeitos únicos em suas
singularidades, considerando as potencialidades individuais latentes.
Palavras-chave: Avaliação escolar. Educação Inclusiva. Avaliação mediadora.

1

Mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – PROFEI, UNESP,
michelle.simone@unesp.br.

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
534

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO ESCOLAR NO CONTEXTO PANDÊMICO
Milca da Silva Holanda1; Ronny Alex Libório dos Santos2

RESUMO
Nos últimos dois anos, a continuidade da educação escolar foi profundamente
prejudicada pelos efeitos drásticos provocados pela pandemia da Covid-19
que, lamentavelmente, paralisaram as atividades pedagógicas desenvolvidas
nas unidades escolares. Mesmo depois do retorno das aulas foi necessário
realizar adequações (Ensino Remoto e Ensino Híbrido) para atender as
medidas de segurança e saúde, imprescindíveis para este momento.
No entanto, apesar dos vários reveses pedagógicos sofridos nos últimos
tempos pelo processo educativo ofertado pelas instituições de ensino, é
imperioso que a educação escolar continue, evidentemente, com o
planejamento e as adequações necessárias a fim de salvaguardar a saúde de
todos que compõem a comunidade escolar.
Tal necessidade de continuidade ganha mais relevo quando se considera que a
trajetória percorrida pelos educandos durante a passagem pela educação
básica deve ser contínua, e acompanhada de ações que garantam a sua
formação integral, sempre em consonância com as diretrizes educacionais
próprias de cada país.
Diante dessa obrigação social, a atuação da Gestão Escolar consolida-se
atualmente como um dos elementos basilares para a retomada das atividades
educacionais presenciais e, por conseguinte, torna o Gestor Escolar figura
imprescindível na implementação e condução das ações necessárias para a
recuperação do setor educacional, quando todos os setores foram afetados
pelas consequências irreparáveis da pandemia que ainda não passou.
Sendo assim, à luz do atual cenário educacional, constata-se que o
fortalecimento da Gestão Escolar, somado à utilização das chamadas
metodologias ativas de ensino e à perenização das tecnologias educacionais,
tem-se mostrado um caminho seguro para o fomento das ações que objetivam
consolidar a retomada das atividades escolares regulares e, principalmente,
garantir a qualidade da educação ofertada aos alunos pelas Redes de Ensino
espalhadas por todo o país.
Palavras-chave: Pandemia. Gestão Escolar. Educação Escolar.
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PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO ENSINO
FUNDAMENTAL E SUAS RELAÇÕES COM NÍVEIS DE DEPRESSÃO E
ANSIEDADE
Milena Nichel1; Erika da Silva Maciel2
.

RESUMO
O aumento dos níveis de estresse e ansiedade em crianças têm atingido altos
níveis ao longo dos anos podendo ser um dos indicadores do aumento de
casos de depressão e patologias mentais. Nesta direção, atividades que
proporcionam tranquilidade, relaxamento e concentração em ambientes
educativos estão sendo desenvolvidas como estratégias para reduzir os efeitos
dos altos níveis de estresse e ansiedade. Com base nestes pressupostos, este
estudo objetiva realizar propostas teóricas e práticas que envolvam as Práticas
Integrativas e Complementares (PIC´s) na tentativa de manejar os efeitos do
estresse e da ansiedade, em crianças que estudam no Ensino Fundamental I
em escolas do município de Palmas/TO. Para concretizar o objetivo proposto,
propõe-se coletar e analisar dados referentes aos níveis de depressão e
ansiedade das crianças participantes da pesquisa. Para isto serão utilizados
dois instrumentos, respectivamente o Inventário de Depressão Infantil
(Childhood Depression Inventory - CDI) e a Escala Multidimensional de
Ansiedade para Crianças (Multidimensional Anxiety Scale for Children –
MASC). A partir destas análises, a proposta é ensinar as PIC´s: respiração,
meditação, yoga, arteterapia e danças circulares e verificar por meio de
entrevistas semiestruturadas a efetividade das propostas ensinadas no manejo
da depressão e da ansiedade. Logo este estudo possui delineamento
quantitativo e qualitativo. Acredita-se que o desenvolvimento das PIC´s no
Ensino Superior seja possível e viável e, que, as possibilidades a serem
desenvolvidas podem diminuir os índices de depressão e de ansiedade e
também
proporcionar
momentos
e
relaxamento,
concentração,
autoconhecimento e autocuidado.
.
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ASTRONOMIA: UM PROPOSTA DE MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL QUE
PROMOVA A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Milla Cuervo Tarouco1; Elso Drigo Filho2; Ivair Fernandes Amorim3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A pesquisa ocupa-se da elaboração de um material didático digital com a
temática de astronomia, a partir da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS)
fundamentada por David Ausubel. Os materiais devem conter propostas de
conteúdos que precisam ser apresentadas em nível crescente de
complexidade, levando em conta o conhecimento prévio do aprendiz e criando
organizadores prévios, que são recursos instrucionais potencialmente
facilitadores da aprendizagem significativa, no sentido de servirem de pontes
cognitivas entre novas informações e aquelas já existentes na estrutura
cognitiva do estudante. Muitos dos novos materiais didáticos de Física citam
temas astronômicos, entretanto são em forma de textos especiais ou
curiosidades, alguns livros didáticos apresentam erros conceituais com relação
a história, tal como a carência de conteúdos importantes para compreender
alguns fenômenos físicos. Há necessidade de elaborar novos textos didáticos,
em virtude de ser um instrumento pedagógico e auxiliar no processo de ensinoaprendizagem, sendo um dos principais recursos utilizados pelos professores.
Para a execução notou-se a necessidade de investigar as condições para que
ocorra uma aprendizagem significativa, como elaborar um texto didático digital,
verificar qual maneira um mateiral pode ser potencialmente significativo e
explorar metodologias inovadoras para materiais didáticos digitais para o
ensino de astronomia. Partindo da temática, serão realizadas pesquisas
bibliográficas, para um aprofundamento da problemática, buscando
informações, para a compreensão do ensino de astronomia e da TAS. Para
tanto, far-se-á uma analogia com a construção da Unidade de Ensino
Potencialmente Significativa. A pesquisa está centrada na educação básica,
subsidiando professores e alunos em uma disciplina optativa do ensino médio.
Devido à falta de materiais didáticos sobre o assunto, a escassez de
professores estudiosos do tema, com as novas alterações do ensino médio e
as inseridas pela Base Nacional Comum Curricular, a mais evidente
contribuição da pesquisa é a proposta de fornecer um material didático digital
sobre astronomia.
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RESUMO
A Biologia é um dos ramos das ciências naturais que mais tem se desenvolvido
nos últimos anos. Diversos avanços nesta área são diretamente aplicáveis, por
exemplo, à promoção da saúde humana e às melhorias ambientais. Apesar
disso, sua aprendizagem no ambiente escolar ainda é insatisfatória. Nesse
sentido, o uso de sequências didáticas (SDs) pode auxiliar professores e
alunos no processo de ensino-aprendizagem. Assim, este estudo teve por
objetivo identificar um campo da Biologia de difícil aprendizagem no Ensino
Médio e elaborar uma SD que pudesse facilitar seu entendimento. Inicialmente,
uma revisão da literatura revelou que a Biologia Celular comumente é apontada
como um assunto que traz dificuldade para sua compreensão, destacando-se
os processos de divisão celular. Por isso, elegeram-se tais processos como
tema do trabalho. Foi elaborada uma SD com atividades diversificadas,
requerendo sete aulas de 50 minutos para sua aplicação. Nas aulas 1 e 2,
seriam apresentados os conceitos necessários para a compreensão da divisão
celular e aspectos teóricos da mitose. Em seguida, no encontro 3 os
estudantes construiriam modelos didáticos sobre este processo. De modo
similar, nas aulas 4 e 5 seria apresentada a meiose, com posterior construção
de modelos didáticos. Na aula 6, seria realizado um júri simulado, para
aplicação dos conhecimentos adquiridos em situações cotidianas, de forma a
tornar o conteúdo menos abstrato para os estudantes. Por fim, a aula 7
abarcaria a avaliação tanto da aprendizagem dos alunos, por meio de um quiz
virtual, quanto da própria SD, a partir das suas impressões e relatos. Assim,
este trabalho produziu uma SD sobre um tema relevante e de difícil assimilação
em Biologia, que poderá auxiliar no entendimento da divisão celular pelos
discentes e colaborar para a formação de cidadãos mais críticos e reflexivos.
1

Curso Técnico Integrado em Automação Industrial, Instituto Federal de Minas Gerais, Campus
Ouro Preto, fe.camilog@gmail.com
2
Curso Técnico Integrado em Mineração, Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro
Preto, rafaelatava-res@hotmail.com
3
Docente. Especialista em Ensino de Biologia. Instituto Federal de Minas Gerais, Campus
Ouro Preto, margaly.aparecida@ifmg.edu.br
4
Docente. Doutora em Biotecnologia. Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto,
thalita.a@ifmg.edu.br
5
Docente. Doutora em Ciências Farmacêuticas. Instituto Federal de Minas Gerais, Campus
Ouro Preto, miriam.souza@ifmg.edu.br

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
540

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

Palavras-chave: Sequência didática. Biologia celular. Divisão celular.

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
541

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

PONTOS POSITIVOS DAS AULAS REMOTAS DE INGLÊS COM A
UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS
MIRIAM AURELIA RODRIGUES DOS SANTOS

RESUMO
O ensino híbrido tornou-se uma realidade em nossas aulas desde que teve
início a pandemia da covid 19 em 2020. Então, com base nesse novo modelo
de ensino, introduziu-se nas aulas de Língua Inglesa o uso de recursos
interativos. A partir disso, esse trabalho tem por objetivo refletir sobre pontos
positivos das aulas remotas de Língua Inglesa com a utilização de ferramentas
interativas em duas turmas do 1º Ano do Ensino Médio da Escola Estadual
Pedro Barros Filho em Jaboatão dos Guararapes-PE. A metodologia aplicada
na elaboração dessas aulas remotas foram as ferramentas: google sala de
aula, google forms, kahoot, canva, vídeos do YouTube e sites da web.
Recursos que nas aulas presenciais eram difíceis de utilizar devido à qualidade
da internet ofertada pela escola. Portanto, levando o docente a optar pelo
segundo plano de aula porque a internet impossibilitava-o de executar na aula
presencial o
que pretendia.
Desse
modo,
o
ensino
híbrido
possibilitou resultados positivos nas aulas remotas, pois permitiu ao educador
adotar um modo mais efetivo de desenvolver as quatros habilidades do idioma
estrangeiro com a efetiva participação dos educandos. Ou seja, através do
google forms, o professor pôde proporcionar aos estudantes em uma única
tarefa trabalhar as habilidades: reading, listening, writing porque o forms
permite a inserção de vídeos, imagens e gifs, como também, praticar o
speaking. Por fim, as aulas remotas ocorridas no ensino híbrido e os novos
meios interativos de aprendizagem permitiram aos educandos tanto aprender o
idioma estrangeiro como descobrir novos meios para continuar aprendendo.
Assim, ampliando a interação e a socialização com os colegas e o educador,
promovendo a aprendizagem da Língua Inglesa de modo mais significativo.

Palavras-chave: Ferramentas. Inglês. Remotas.
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O ENSINO PROFISSIONAL TECNOLÓGICO NO IFMA/CAMPUS BACABAL
E A INCLUSÃO DOS ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA
ARAUJO, Mirian Sousa1; BATISTA, Williane de Fátima Vieira2

RESUMO
Neste resumo, expomos uma pesquisa de conclusão de curso em fase inicial, a
qual pretende analisar o processo de inclusão de pessoas com autismo no
ensino profissional tecnológico federal no IFMA/campus Bacabal. A pesquisa
parte da ideia de que tanto a infraestrutura física como a pedagógica influência
de maneira significativa na aprendizagem dos alunos com autismo. Sendo
assim, julga necessário que a instituição esteja disposta para fazer as
mudanças necessárias para receber os alunos com autismo, validando a ideia
de uma escola inclusiva. Para o desenvolvimento da pesquisa, inicialmente
será realizado uma pesquisa bibliográfica, que possam contribuir de maneira
expressiva com relação ao autismo, educação inclusiva, educação
tecnológica/profissionalizante. Será realizado um estudo de caso e para
coletar os dados, haverá a aplicação de um questionário estruturado, com
perguntas de múltiplas escolhas e abertas para os alunos com autismo e um
outro questionário para seus respectivos docentes. Em seguida será realizado
uma entrevista semiestruturada junto a gestão escolar do campus, com a
finalidade registrar quais adaptações/adequações o IFMA/campus Bacabal tem
realizado no processo de ensino dos alunos com TEA. E por critérios éticos,
serão enviados termos de assentimentos e/ou consentimento para todos
aqueles que serão envolvidos na realização da pesquisa. Após a realização da
coleta dos dados, serão apresentadas e analisadas todas as informações e
serão colocadas em forma textual e de tabelas, para a melhor compreensão.
Uma hipótese para o fenômeno em questão, trata-se da falta de conhecimento
de uma parcela significativa daqueles que estão diretamente ou indiretamente
ligados a educação da pessoa com autismo como os seus pais, cuidadores,
professores e gestores, ou até mesmo a falta de articulações e uma maior
valorização da parte dos agentes públicos que pode afetar de maneira negativa
a inclusão e consequentemente a aprendizagem das pessoas com autismo.
Palavras-chave: TEA. Ensino profissional. Inclusão.

1
2

Licenciatura Plena em Química, IFMA, mirianmsa51@gmail.com.
Docente, IFMA, williane.vieira@ifma.edu.br .

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
543

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

LENDO O MUNDO À PARTIR DO “BLACK POWER DE TAYÓ”
Mirvane Dias de Souza1; Bruno Freitas Meirelles2; Raimundo Maximiano
Oliveira3; Isabel Porto Filgueiras4
.

RESUMO
A questão da representatividade para as crianças é muito importante e
atividades e diálogos sobre esse tema são necessários para a construção da
identidade das crianças. Esse é um relato de experiência de uma sequência
didática de Educação Física Escolar para crianças de 6 a 8 anos de uma
escola municipal de Santo André-SP, que teve como objetivo refletir com as
crianças as questões étnico-raciais e da representatividade de crianças negras
à partir da leitura do livro ―O Mundo no Black Power de Tayó‖ de Kiusam de
Oliveira. Essa sequencia didática aconteceu no mês de setembro de 2020, em
08 aulas de Educação Física de forma remota com a utilização de encontros
virtuais via plataforma do Google Meeting e através de apostilas impressas.
Foram propostas a leitura do livro que foi enviado em formato de um vídeo de
contação da história e depois lido pelos professores em um encontro on-line. À
partir dessa leitura aconteceram vários diáologos e atividades em forma de
brincadeiras, construção de brinquedos e instrumentos musicais para o
trabalho com ritmo e expressão corporal, finalizando com uma roda de cultura
onde todos estavam utilizando o cabelo como tivessem vontade de usar. Essa
sequencia de atividades e os diálogos que aconteceram com as crianças
trouxeram as questões da representatividade e da identidade como essenciais
para as crianças segundo seus depoimentos e falas, permitindo que se
expressassem e se sentissem parte de um grupo, trazendo a questão do
respeito ao outro como uma questão muito importante.
Palavras-chave: Representatividade. Educação Antirracista. Educação Física
Escolar.
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EMOÇÕES QUE APRENDEM
Autor Moisés Lopes da Silva
Acesse a apresentação deste trabalho.

.

RESUMO
Este trabalho é sobre o livro Emoções Cognoscente (Silva, 2020) que
apresenta a dissertação de mestrado do autor explorando o campo da
psicomotricidade e neurociência para recortar a inter-relação das tríades:
psicomotora (afetividade/ cognição/ motricidade) (1879-1962 como citado em
Dantas, 1992), psicanalítica (id, ego e superego) (Freud, 2010) e morfológica
(Lobos do Telencéfalo/ Sistema Límbico/ Sistema Nervoso Central) (Wecker,
2001) com o objetivo de construir um curso para Formação de Professores que
possa criar uma concepção de formação integral de seus alunos com visão
ampla na psicomotricidade e específica na importância da dimensão afetiva
como chave para estabilizar ou desestabilizar todas as tríades. As hipóteses
que se pretende analisar são: 1. A dimensão afetiva tem prioridade sobre todas
as dimensões e/ou tríades; 2. A concepção de formação integral que tem os
professores de seus alunos não contempla visão psicomotora e nem tem sua
ênfase na dimensão afetiva. A alternância entre as dimensões afetiva e motora
para estabilizar ou desestabilizar toda a tríade psicomotora (1879-1962 como
citado em Dantas, 1992) é a espinha dorsal deste trabalho. Ele propõe que ora
as emoções podem ser boas ou ruins, ora os movimentos e expressões podem
assimilar o meio de forma positiva ou negativa. Contudo apresentamos, aqui, a
dimensão afetiva como a chave que tem prioridade para iniciar uma relação
com resultados bons e, também, uma relação que traga resultados ruins; mas
qualquer que seja a iniciativa para o inter-relacionamento – não apenas da
tríade psicomotora, mas também, das tríades psicanalítica e morfológica –
parte prioritariamente das emoções que estão contidas na dimensão afetiva.
Para melhor compreensão, definimos a deficiência na motricidade fina com
vista nos avanços da Neurociência para apresentar uma visão morfológica
funcional dos sistemas wallonianos, a fim de alertar sobre a imensidão do
campo psicomotor. Também apresentamos uma discussão sobre a concepção
que os professores têm da relevância desse conhecimento para a formação
integral de seus alunos. Os resultados obtidos confirmam a necessidade de
cursos de formação de professores mais específicos e mais bem estruturados
no campo da Psicomotricidade.
Palavras-chave: Tríade psicomotora. Tríade psicanalítica. Tríade morfológica.
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CONTRATO DE BOA CONVIVÊNCIA: UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO
REMOTO
Andrea Mara Bernardes da Silva1; Mônica Camargo Sopelete2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Em tempos de pandemia pela COVID-19, docentes de todo o mundo, tiveram
rapidamente que se adaptar, de forma criativa, à nova realidade do ensino
remoto emergencial. O enfretamento às adversidades impostas, e os diferentes
desafios na educação em saúde apontam para uma necessária reflexão: como
desenvolver as competências socioemocionais no ensino remoto. Pensando-se
em proporcionar uma comunicação positiva e de forma colaborativa foi
elaborado um contrato de boa convivência remota (CBCR), para emprego no
ensino e aprendizagem remota de componentes curriculares de cursos de
graduação da área da saúde, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU),
Minas Gerais. Por meio de questões propositivas e de conversa/comunicação
reflexiva e crítica remotas, o CBCR foi criado no aplicativo Forms e
disponibilizado na guia Tarefas, em equipes criadas no Microsoft Teams. Os
conteúdos abordados no CBCR foram divididos em módulos, compostos por
questões com apresentação das normas e regras de convivência sugeridas
pelo docente, sendo que em seguida à cada questão, criaram-se dois campos,
um para o estudante, digitar sobre sua ciência (obrigatório) e outro (opcional),
para descrever suas sugestões e críticas. De uma maneira geral, as 21
questões englobaram desde boas regras de comunicação on-line que devem
nortear a convivência dos participantes na sala de aula virtual; participação
ativa e respeitosa nos diversos ambientes e atividades; presença e
pontualidade nas atividades síncronas e entrega de atividades/trabalhos;
desenvolvimento das atividades síncronas e assíncronas, avaliativas e não
avaliativas; até questões relativas à propriedade intelectual e direitos autorais,
que precisam ser observados na elaboração dos trabalhos. No momento,
pensa-se em aprimorar as questões e participação mais efetiva dos
estudantes. Inclui-se no processo a escuta ativa que assegura a empatia, bem
como a relação de cuidado e bem-estar, que por sua vez, relaciona-se à
confiança nas relações e interações interpessoais para tomada de decisões
assertivas e efetivas.
Apague este trecho em vermelho e mantenha a linha em branco.

Palavras-chave: Contrato de boa convivência. Ensino remoto emergencial
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS
EM LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA UNIVERSITÁRIO
Marielle Máximo Barbosa1; Rosineide Marques Ribas2; Mônica Camargo
Sopelete3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Planos de gerenciamento de resíduos químicos e biológicos em laboratórios de
ensino e pesquisa de instituições de ensino, constituem uma importante
ferramenta para os usuários desses locais aprenderem, vivenciarem e
construírem um ambiente sustentável. Contudo, alguns usuários desses
laboratórios são universitários são novatos, e outros estão aprendendo sobre
protocolos e práticas de biossegurança, constituindo-se assim, em locais de
estudo, pesquisa e trabalho. Nesse aspecto, através de um projeto de iniciação
científica (PIBIC) do CNPq e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) foi iniciado diagnóstico para
elaboração do plano de gerenciamento de resíduos químicos e biológicos, de
um laboratório de ensino e pesquisa, do Instituto de Ciências Biomédicas
(ICBIM) da UFU. Atualmente, está em andamento a pesquisa e seleção das
Fichas de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) que contém
informações gerais dos produtos químicos, bem como Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) indicados em seus manuseios e informações quanto
à disposição final dos resíduos. Concomitantemente, está sendo elaborado
manual técnico com informações sobre procedimentos para prevenção e
combate à princípio de incêndio. Ainda serão analisados os protocolos de
descontaminação e descarte de resíduos biológicos e frascos que acomodam
esses materiais, gerados no laboratório. Os passos seguintes consistirão em
reuniões dialógicas com os usuários do laboratório e disponibilização do plano
de gerenciamento impresso e/ou no formato de QR Code para facilitar sua
posterior consulta. Toda medida fundamentada na legislação para a prevenção
de riscos à saúde e ambientais será de grande relevância, deixando mais
seguro o ambiente para estudantes, professores e técnicos na realização das
atividades de ensino e pesquisa. Como as universidades são ambientes
formativos, faz-se necessário difundir o conhecimento em promover ações
integradas voltadas à questão dos resíduos por elas gerados.
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NÃO ABANDONE O PROFESSOR: EM BUSCA DE UMA FORMAÇÃO
PESSOAL DO SUJEITO LEITOR
Mônica do Socorro de Jesus Chucre1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Esta comunicação tem por objetivo apresentar uma análise interpretativa de
prática de leitura literária da obra Uma professora fora de série, de Esmé Raji
Codel, realizada em uma turma do curso de Letras, durante o 4º semestre da
disciplina de Metodologia do Ensino da Língua Materna I, no estado do Amapá.
O foco temático foi promover a prática leitora do futuro professor, descrever e
interpretar a relação dos discentes, enquanto professores em formação, com o
livro e a leitura. O problema questionado foi: por que não se dispõe de tempo e
espaço para leituras literárias além do currículo prescrito da disciplina? No que
diz respeito à metodologia, trata-se de uma pesquisa de natureza etnográfica,
na esteira do proposto por Gil (2017), uma vez que permitiu ao pesquisador
perceber o fenômeno e participar dele no próprio local de execução: a sala de
aula. Os procedimentos de coletas de dados realizaram-se por meio das
ferramentas, como o diário de bordo de leitura dos alunos e a realização de um
grupo focal com a participação de 5 discentes. Os resultados obtidos
permitiram explicitar que os graduandos de Letras se veem sem um espaçotempo dedicado à leitura literária, mesmo em aulas de formação de
professores, para cumprir um currículo de aulas propedêuticas dedicadas ao
ensino da língua e da literatura. Os dados ainda revelam que se deve repensar
e reajustar o papel da prática de leitura literária nos currículos dos cursos de
Letras.
Palavras-chave: Mediação de Leitura. Leitura Literária. Formação de
Professores.
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O ALBINISMO NAS SOCIEDADES AFRICANAS: DESAFIOS E
OPORTUNIDADES PARA A INCLUSÃO ESCOLAR.
UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE, FACULDADE DE EDUCAÇÃO,
DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ESTUDOS
CURRICULARES
Mónica Simão Mandlate – Moçambique - Maputo

RESUMO
O artigo trata de questões de albinismo nas sociedades africanas e seu
impacto na inclusão escolar. Notabiliza ainda a superstição e os preconceitos
como consequência da instrumentalização da pessoa vivendo com albinismo.
O estudo foi suportado pela investigação quanti-qualitativa com abordagem
descritiva, onde prevalece o questionário e as entrevistas semiestruturadas
com um total de (n=315) participantes dos quais (n=300) são alunos do ensino
primário, (n=5) são professores do ensino básico, (n=5) são alunos vivendo
com albinismo e (n=5) são encarregados de educação. O estudo realizou-se
nas províncias da Zona Centro de Moçambique. A discussão e análise de
dados foram ancoradas pelos discursos e opiniões dados pelos envolvidos. O
estudo concluiu que os governos da União Africana precisam definir políticas
públicas que visam estancar a onda de raptos, assassinatos, tráfico de pessoas
e venda de partes de órgãos humanos incluindo de pessoas com albinismo no
continente. A pesquisa revelou ainda que é pertinente a criação de mecanismo
de controlo de registos de nascimentos, apoio sanitário e escolar das pessoas
vivendo com albinismo, bem como a consciencialização da sociedade sobre a
condição da existência das pessoas com albinismo no mundo. O estudo
concluiu ainda que definir políticas públicas que incluam na escola a pessoa
com albinismo é um direito para todos, como também a formação de
professores precisa reinventar estratégias de ensino e do combate ao bullying
a todos os níveis de forma a garantir a inclusão e a inserção de pessoas com
deficiência na escola. O estudo sugere a incorporação no currículo escolar de
conteúdos sobre albinismo.
Palavras-chave: Albinismo. Inclusão. NEE.
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―Ler é entrar em outros mundos poss veis. É indagar a realidade para
compreendê-la melhor, é se distanciar do texto e assumir uma postura crítica
frente ao que se diz e ao que se quer dizer, é tirar carta de cidadania no mundo
da cultura escrita..."
Ler e escrever na escola - o real, o possível e necessário - Delia Lerner Artmed

Sabemos que a leitura proporciona a descoberta de um mundo novo e
fascinante. A prática da leitura compartilhada foi planejada a fim de propiciar
um ensino-aprendizagem centrado no protagonismo dos estudantes, mais
coerente com concepções atuais de educação. Assumimos o pressuposto de
José Moran (2015),
de que os sujeitos que têm uma postura ativa em relação ao seu aprendizado,
com
práticas e experiências significativas, envolventes e interativas, tendem a
absorver mais informações.
A atividade descrita a seguir refere-se à leitura do livro "As mil e uma noites"
para turma de 4º ano.
A leitura compartilhada é praticada pela professora, aproximadamente três
vezes na semana. Nesta atividade, a docente é modelo leitor, há investimento
na qualidade da entonação, do envolvimento e do conhecimento prévio do que
será lido para o grupo.
Há participação de outros membros da comunidade escolar. Pais de alunos,
que tenham descendência árabe, são convidados para uma conversa online
com as turmas para informar sobre os costumes, tradições, tipo de vestimenta
e alimentação de sua cultura.
Após conversa, há ambientação de um espaço da instituição, com véus,
tapetes e almofadas, para que as crianças se aventurem ainda mais durante a
leitura.
A docente solicita à uma convidada, caracterizada de Sherazade, a
realização da leitura da primeira noite, sendo esta interrompida no clímax da
história, para despertar a curiosidade do grupo.
A leitura compartilhada concede momentos de interação e estímulo entre as
crianças. A prática em grupo estimula e impulsiona os estudantes, de maneira
diferente da leitura individual. Moran explica que quando interagimos e
realizamos atividades partilhadas, agregamos nossas vivências, pois a ―riqueza
do contato com pessoas e habilidades diferentes nos permite aprender muito
além de onde chegar amos sozinhos‖ (2014, p. 54).

Palavras-chave:Leitura Compartilhada, interação, aprendizagem.
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A AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E SUAS
IMPLICAÇÕES NA APRENDIZAGEM: UM ESTUDO COM ALUNOS DO 8°
ANO DA REDE PÚBLICA
Monique Cucick1
Acesse a apresentação deste trabalho

RESUMO
O presente estudo tece reflexões sobre a afetividade no processo de
aprendizagem de alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, a partir da
perspectiva desses adolescentes. Almejando responder o problema norteador,
que foi o de analisar se a afetividade na relação professor-aluno traz
implicações para a aprendizagem, este trabalho fundamentou-se em teóricos
como: Wallon, Vygotsky, Mora, entre outros estudiosos, que fazem referência à
dimensão afetiva, as interações sociais e ao processo de aprendizagem. No
que tange as decisões metodológicas, neste estudo optou-se pelo enfoque
qualitativo, para a obtenção de resultados aprofundados e precisos. Neste viés,
para completar o enfoque adotado, elegeu-se o caráter descritivo, com a
intenção de registrar, analisar e descrever as reais situações referentes aos
aspectos afetivos que participam da dinâmica interativa da sala de aula e qual
o seu papel no processo de ensino-aprendizagem. A técnica de investigação
para a coleta de dados foi o questionário aberto, onde 31 alunos do 8º ano da
Escola Municipal Sebastião Tavares de Oliveira, localizada em Praia Grande SP, opinaram sobre as suas percepções acerca da importância da afetividade,
no que se refere a atuações docentes que facilitam ou dificultam a
aprendizagem, no tocante ao relacionamento professor-aluno e sobre o que os
motivam/desmotivam a quererem estudar uma matéria. A análise e a
interpretação dos dados coletados possibilitaram concluir que a afetividade
possui papel determinante para a aprendizagem, que todas as mediações e
intervenções que o professor realiza na condução da aula (prática
pedagógica/relacionamento) afetam os alunos, favorecendo ou criando
barreiras para o ato de aprender e que os conjuntos funcionais afetividade e
cognição são indissociáveis, exercendo simultaneamente impactos um sobre o
outro.

PALAVRAS-CHAVE: Afetividade. Relação professor-aluno. Aprendizagem.
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EXPERIÊNCIA DOCENTE NO CAMPUS DE UMA UNIVERSIDADE
ESTADUAL NO INTERIOR DO NORDESTE.
Nara Rejane Gonçalves de Araújo
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O trabalho se trata de uma experiência como docente de uma universidade
estadual no interior do Nordeste, mais precisamente no interior do estado do
Piauí. O problema principal é analisar o nível de aprendizagem dos alunos,
levando-se em conta o grau de dificuldade, por eles encontrada, quanto ao
turno escolhido para estudar, sua locomoção até a universidade, aquisição de
livros e aproveitamento no curso superior. A ideia central foi apreender o grau
de persistência dos discentes quanto à conclusão de um curso de formação
superior, no caso Direito, em meio a uma comunidade de baixa renda. A
metodologia empregada foi a pesquisa empírica com a aplicação do método
indutivo e dedutivo, na medida em que a compreensão dos fatos, com base na
experiência pedagógica, trouxe a conclusão de ideias que formularam a
resposta ao problema inicialmente sugerido. A discussão final mesclou dados
do quotidiano da docente, no curso de Direito da Universidade Estadual do
Piauí no ano de 2010, quando se constatou o alto nível de aprendizagem dos
alunos, ainda que aos solavancos das dificuldades materiais, inclusive, tendo
alguns deles como residência localidades próximas à sede do campus
universitário de Picos-PI, e assim, a inegável necessidade diária de
deslocamento para assistir as aulas. Constatou-se que, com base nas notas
das provas aplicadas e na participação dos discentes nas aulas ministradas,
tais alunos demonstraram um excelente nível de aprendizagem, apesar de
todas as difuldades encontradas.
Palavras-chave: Docente. Universidade. Interior do Nordeste.
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PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO LINGUÍSTICO-LITERÁRIA NA ESCOLA:
FORMAR LEITORES EMANCIPADOS NO CONTEXTO DE EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
Natália de Matos Dariva1; Gabriela Pires Klassmann2; Rita de Cássia
Cavalcante3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este relato apresenta práticas de educação linguístico-literária desenvolvidas
nas aulas de Literatura e Língua Portuguesa, no primeiro trimestre de 2021, no
contexto de Educação a Distância. Tal experiência contou com a professora
regente, com as monitoras acadêmicas e com as/os estudantes do nono ano
do Ensino Fundamental (Equipe Pixel) do Colégio de Aplicação da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em função do distanciamento
necessário implicado pela pandemia da COVID-19, a construção de práticas
compartilhadas tornou-se mais relevante, posto integrar os diferentes sujeitos
envolvidos no processo de aprendizagem da língua e da literatura, de modo
que as experiências se tornassem significativas, ainda que os encontros não
pudessem ser presenciais. Entre os objetivos, considerando raça-classegênero, está a promoção da leitura e a produção de textos de diferentes
gêneros, de modo a ampliar o cânone escolar, permitindo às e aos estudantes
o reconhecimento de suas identidades por meio da construção de repertórios
em sua formação. Considerando tais objetivos, foi desenvolvida a unidade
didática "Identidade e representação de leitoras/es‖, junto a duas turmas de
nono ano, que totalizam sessenta estudantes, no ambiente virtual de
aprendizagem Moodle. As tarefas, quinzenais, foram voltadas à avaliação
diagnóstica (questionário de autoavaliação e produção de palavras autorais) e
aos estudos sobre a identidade leitora (produção de história de leitor/a e
produção de releitura de uma obra de arte com representação de leitor/a). A
orientação para a seleção de textos e para a elaboração das tarefas, ao longo
da unidade didática, foi a de provocar nas e nos estudantes a busca por seus
processos autorais de leitura e de escrita. Nesta prática, aprofundamos
vínculos, realizamos trocas de leituras e de experiências e, mesmo em tempos
difíceis, diálogos foram possíveis, bem como a formação de professoras
reflexivas e de leitoras/es emancipadas/os.
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O ENSINO DE CIÊNCIAS, NO MODELO HÍBRIDO, ATRAVÉS DO USO DE
SIMULADORES VIRTUAIS.
Nathalia Castilho1.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
As mudanças em nosso cotidiano mudaram as formas de aprender e
ensinar. Sendo assim, uma abordagem que demonstrou ganho significativo em
aprendizagem, visto o contexto de pandemia que estamos inseridos, foi o
ensino híbrido que ocorre com a mescla de atividades presenciais e remotas.
Dessa forma, com o intuito de trabalhar o conteúdo proposto pela BNCC:
Especiação e ancestralidade (níveis de organização dos seres vivos), com
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II, foram propostas neste trabalho à
utilização de simuladores virtuais de diferentes tipos celulares para que fosse
possível contextualizar e demonstrar o nível organizacional referente à célula.
Primeiramente, foram pedidos para os alunos que de forma assíncrona
fizessem um desenho, demonstrando quais seriam as estruturas que
possibilitam a vida do ser vivo mais simples. Com esse trabalho, foi possível
distinguir como muitos alunos possuíam a capacidade de nomear as bactérias
como os organismos mais simples, mas não eram capazes de descrever
quais as características que propiciavam vida a estes organismos. Muitos
alunos descreveram o vírus como o ser vivo mais simples, possibilitando a
discussão a cerca de quais habilidades eram necessárias para enquadrar um
organismo na categoria ser vivo.
Posteriormente, esses desenhos foram socializados, presencialmente,
com a turma. Para finalizar a discussão foi utilizado um simulador de
observação do interior de uma célula procariótica, onde cada estrutura
observada no simulador era descrita as funções essenciais que esta
possibilitava.
Dessa forma, foi possível perceber que atividades como estas, em que
primeiramente é proposto ao estudante que ele faça uso de seus
conhecimentos prévios sobre um assunto e posteriormente são levantados os
conhecimentos novos aparentam ser os que melhor apresentam êxito. Foi
possível observar também que o uso de ferramentas como os simuladores
virtuais são de extrema importância quando trabalhamos conteúdos abstratos,
principalmente no ensino de Ciências e Biologia.
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Ensino remoto. Simuladores virtuais.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES
Nathalia Guedes Theodoro1; Ravenna Tomaz dos Santos2; Rosilda dos Santos
Morais3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Em agosto de 2020 o Programa Residência Pedagógica (PRP) teve seu início
na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). As incertezas sobre seu
efetivo desenvolvimento eram de toda ordem, uma vez que estávamos vivendo
sob a pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2. A crise sanitária produziu, em
efeito dominó, crises em esfera mundial nos campos político, econômico e
social. Diante da conjuntura, o velho e conhecido problema estrutural da fome
retorna à cena e a insegurança alimentar avança exponencialmente. Ainda, a
deseducação da administração de economias pessoais passa a ser destaque
em telejornais, jornais e mídias sociais. Na academia, como professoras em
formação e pertencentes a um programa de formação docente (PRP),
imposs vel não termos sido afetadas. Foi este o ―estopim‖ para um estudo
sobre Educação Financeira (EF), no PRP. Ao longo dos encontros discutimos
como esse tema é tratado em documentos normativos, em programas
governamentais e na formação inicial de professores. Em relação aos
documentos normativos, analisamos, no PRP, a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) que traz a Educação Financeira como um dos assuntos que
devem ser abordados de forma transversal e integrador durante todas as
etapas do ensino, porém, ainda assim, encontram-se dificuldades para
implementação nas escolas. Em relação aos programas governamentais,
constatamos que, em 2010, foi criada a Estratégia Nacional de Educação
Financeira (Enef) com intuito de mobilizar agentes em torno da promoção de
ações de educação financeira não só nas escolas, mas também para adultos
em situação de vulnerabilidade social. Entretanto, com ações esparsas,
sobretudo custeadas pela iniciativa privada, em 2019 o governo federal
extinguiu a Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF-Brasil),
associação encarregada de executar a Enef. Inventariamos, ainda, no PRP,
pesquisas que apontam estudos na formação inicial de professores e
identificamos que a EF é tema, mesmo em tempos atuais, pouco abordado
nessa etapa da formação. Assim, a proposta deste trabalho é, além de trazer
as contribuições das pesquisas inventariadas, propor uma reflexão sobre a
necessidade de que esse saber, a EF, seja parte da formação inicial de
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professores em escala única dada sua real importância, sobretudo no atual
contexto.
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A PEDAGOGIA DA ARTE NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Nathalia Quintella Suarez Mouteira e Gicele Faissal de Carvalho
https://www.unifeso.edu.br/editora/conteudo-pdf.php?pdf=115&c=series

Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este trabalho foi desenvolvido com os estudantes do curso de Pedagogia do
UNIFESO e com os estudantes do Centro Educacional Serra dos Órgãos, e
tem como objetivo, apresentar as possibilidades de um fazer pedagógico
articulado à cultura, neste caso, às artes plásticas, uma prática ainda pouco
valorizada e estimulada no processo de ensino e aprendizagem. As
experiências aqui apresentadas apresentam técnicas diversificadas, como
desenhos, pinturas, massinha, confecção de brinquedos, brincadeiras, de
acordo com a abordagem triangular de Barbosa (2010) fortalecendo o trabalho
pedagógico, promovendo a cultura visual e estética. Os registros contidos no
trabalho indicam o envolvimento de todos os estudantes que participaram das
propostas, ressaltando a arte como facilitadora no processo de ensino e
aprendizagem e a utilização desta como instrumento da prática pedagógica, o
aluno percorre trajetos de aprendizagem que propiciam conhecimentos
específicos sobre sua relação com o mundo. Além disso, desenvolvem
potencialidade (como percepção, observação, imaginação e sensibilidade) que
podem contribuir para a consciência do seu lugar no mundo para a
compreensão de conteúdos das outras áreas do currículo.

Palavras-chave: Arte; Cultura; Aprendizagem.
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CONFECÇÃO DE JOGO DOMINÓ ADAPTADO PARA ALUNOS SURDOS
NO CONTEÚDO DE PARASITOLOGIA

Nayane Maria Moreira Tavares1; Aline Guerrera Santos da Silva 2; Camila
Carvalho Caproni 3; Karen de Moura Martins 4; Débora de Carvalho Dourado 5
Acesse a apresentação deste trabalho.
.

RESUMO
A escola tem como função predominante promover a todos, uma estrutura de
ensino em que a equidade, a justiça e a inclusão sejam os pilares, de forma
que contemple a todos os estudantes, considerando as especificidades de
cada um. As metodologias de ensino são ações realizadas por professores a
fim de propiciar um ambiente criativo e que desperte o interesse, onde os
alunos são capazes de desenvolverem e fortalecerem o seu conhecimento.
Durante o curso de Ciências Biológicas do IFSULDEMINAS - Campus
Machado, especificamente na disciplina de parasitologia surgiu a proposta de
trabalho, aos graduandos de licenciatura cujo objetivo era confeccionar
materiais didáticos voltados para o segundo ano do ensino médio tendo como
público alvo alunos com deficiência auditiva cujo tema trabalhado foi ―Conceitos
Básicos de Parasitologia‖. Perante a realidade do aluno com deficiente, foi
desenvolvido um jogo de dominó contendo 49 peças utilizando: sulfite, papelão,
cola e tesoura. As peças contêm, imagens, definição de conceitos e
curiosidades sobre o tema. Foram produzidas no PowerPoint e impressas em
papel, recortadas e posteriormente coladas em papelão para torná-las mais
resistentes. Sendo assim foi possivel criar um material lúdico e atrativo para
alunos surdos. Apesar do material não ter sido aplicado devido à atividade
remota, fica evidente que um material lúdico torna uma importante ferramenta
para o professor na sala de aula e para o processo de ensino/aprendizagem.
Ademais com a criação do jogo alunos com deficiência auditiva podem se
sentirem mais acolhidos e efetivamente inclusos durante as atividades
escolares, pois o jogo promove a interação com os outros alunos. Além disso
utilizar jogos durante o processo de aprendizagem contribui tanto para a
formação escolar quanto pessoal.
.
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RESUMO
A escola tem como função predominante promover a todos, uma estrutura de
ensino em que a equidade, a justiça e a inclusão sejam os pilares, de forma
que contemple a todos os estudantes, considerando as especificidades de
cada um. As metodologias de ensino são ações realizadas por professores a
fim de propiciar um ambiente criativo e que desperte o interesse, onde os
alunos são capazes de desenvolverem e fortalecerem o seu conhecimento.
Durante o curso de Ciências Biológicas do IFSULDEMINAS - Campus
Machado, especificamente na disciplina de parasitologia surgiu a proposta de
trabalho, aos graduandos de licenciatura cujo objetivo era confeccionar
materiais didáticos voltados para o segundo ano do ensino médio tendo como
público alvo alunos com deficiência auditiva cujo tema trabalhado foi ―Conceitos
Básicos de Parasitologia‖. Perante a realidade do aluno com deficiente, foi
desenvolvido um jogo de dominó contendo 49 peças utilizando: sulfite, papelão,
cola e tesoura. As peças contêm, imagens, definição de conceitos e
curiosidades sobre o tema. Foram produzidas no PowerPoint e impressas em
papel, recortadas e posteriormente coladas em papelão para torná-las mais
resistentes. Sendo assim foi possivel criar um material lúdico e atrativo para
alunos surdos. Apesar do material não ter sido aplicado devido à atividade
remota, fica evidente que um material lúdico torna uma importante ferramenta
para o professor na sala de aula e para o processo de ensino/aprendizagem.
Ademais com a criação do jogo alunos com deficiência auditiva podem se
sentirem mais acolhidos e efetivamente inclusos durante as atividades
escolares, pois o jogo promove a interação com os outros alunos. Além disso
utilizar jogos durante o processo de aprendizagem contribui tanto para a
formação escolar quanto pessoal.
.
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O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS E RECURSOS DIGITAIS
POTENCIALIZANDO O ENSINO DE CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Nayara Silva de Alcantara1; André Barbosa Vargas2;

RESUMO
A discussão sobre a inserção de metodologias ativas e recursos digitais no
processo de ensino-aprendizagem para o ensino de ciências não é recente na
educação básica. Desde a inserção dos microcomputadores de uso pessoal
em forma de laboratórios, seja como ferramenta de disciplinas, meio de
pesquisa, ou como a própria ferramenta de ensino, a tecnologia tem ganhando
notório espaço nas escolas, e diversas pesquisas vem sendo realizadas afim
de mensurar as estratégias e consequências de todo esse avanço tecnológico
aplicado ao ensino. Assim, esse estudo objetiva avaliar o uso de metodologias
ativas e recursos digitais no ensino de ciências na educação básica. Para isso
está sendo realizado uma revisão integrativa para investigar métodos, técnicas
e processos de ensino de ciências na educação básica. Além da revisão será
avaliado através de um Questionário (google forms) com perguntas objetivas
sobre a utilização de metodologias ativas e seus desafios em sala de aula em
uma escola de educação básica. Posteriormente esses dados irão subsidiar a
elaboração de um ebook com com métodos, técnicas e processos que será
disponibilizado para professores e demais interessados no ensino de ciências
da educação básica. Desta forma, espera-se otimizar o uso de metodologias
ativas e recursos digitais com a finalidade de potencializar o ensino de ciências,
buscando formar cidadãos que não dominem apenas conceitos, mas que
sejam capazes de desenvolver habilidades através dos conhecimentos
adquiridos.
Palavras-chave: Aprendizagem. Tecnologia. Competências.
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ENSINO REMOTO COM BEBÊS? A EXPERIÊNCIA DOS BERÇÁRIOS
INICIAIS DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO
Nayara Ugeda Silva1; Andréa de Sousa Cavalcanti Andrade2; Lizandra Nicolau3;
Márcia de Oliveira Domingues4; Vitória Cristina Batista de Oliveira5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Após sermos surpreendidos em 2020 com uma pandemia onde a educação
pública nacional passou um ano se reinventado, iniciamos 2021 questionando:
Como ficaria o trabalho com os bebês do berçário frente as necessidades de
vínculos? E como adaptar os princípios de educar e cuidar previstos na
documentação vigente (BNCC), mediando os conhecimento em um momento
digital, frente as recomendações contrárias ao uso das telas nessa faixa etária?
Nesse contexto, acreditando na potência das aprendizagens da primeira
infância nós, educadoras dos berçários iniciais da EMEB Aluísio de Azevedo
revisitamos trabalhos de estudiosos como José Moran e Emmi Pikler para
entender este processo de incluir a tecnologia na jornada escolar e realizar a
intervenção de maneira apropriada para essa faixa etária. A ferramenta da
tecnologia permite o vínculo entre escola e família e assim, o trabalho foi
pautado na criação de vínculos com os responsáveis, apresentando propostas
intencionais e com possibilidades dentro do contexto familiar, semanalmente
enviávamos propostas que envolviam o desenvolvimento e o bem estar dos
bebês. Iniciávamos com v deos de ―você sabia?‖ para qualificar as aç es das
famílias e toda semana tínhamos um vídeo mural reunindo todo material que
recebíamos, de modo que as famílias conhecessem os outros integrantes da
turma. Orientamos as famílias ouvirem as propostas perto dos bebês para que
iniciasse o vínculo futuro, o que auxiliou na adaptação do retorno presencial. O
uso da tecnologia não foi uma forma direta de contato com as crianças, através
de vídeo chamadas com as famílias onde recebíamos relatos e observávamos
as crianças em seus momentos de brincadeiras fomos capazes de acompanhar
e registrar as conquistas e necessidades individuais de cada um, como meio de
reavaliação do planejamento e estabeleciomento de uma troca e parceria com
as famílias.
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O ENSINO INDÍGENA NO BRASIL E A REALIDADE MULTICULTURAL
Larissa Querem Tavares Mendonça1; Nayla Chaves Moura Rêgo Thaumaturgo2
Marcus Vinícius Nogueira Rebouças3
RESUMO
A presente pesquisa baseia-se na realidade da educação nas aldeias
indígenas no Brasil e propõe buscar formas de amenizar a segregação sofrida
pelos índios, por conta da colonização discriminatória e assimilatória europeia,
que condicionou ao resultado de adultos analfabetos, sem chances de terem
uma profissão digna, de poderem estudar no ensino técnico ou superior e um
enorme desperdício de capacidades dentro das etnias. O trabalho teve como
estrutura fundamental o multiculturalismo, posto que, nas poucas unidades
escolares e na formação de professores em educação indígena, ainda se vê
uma defasagem no respeito às diferenças culturais. Tem-se que entender que
é necessário além de uma educação de qualidade para essas populações um
olhar diferente para esse processo educacional que é peculiar, diferenciada e
que respeite seu universo sociocultural. Quanto a metodologia se direcionou,
por intermédio de uma investigação bibliográfica e a análise da legislação
nacional. Em suma, como resultado a educação indígena deve ajudar a
construir um processo de identificação histórica de seu povo, relacionando o
saber universal ao saber autêntico de suas raízes.
Palavras-chave: Educação. Indígenas. Multiculturalismo.
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FECITBA-PA: REPERCUSSÕES, DESAFIOS E APRENDIZAGENS NA
REALIZAÇÃO DAS TRÊS PRIMEIRAS EDIÇÕES DE UMA FEIRA DE
CIÊNCIAS
Nilzilene Gomes de Figueiredo1; Everaldo Almeida do Carmo2; Dércio Pena
Duarte3, Claudir Oliveira4, Fábio Rogério Rodrigues dos Santos5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A Feira de Ciências e Tecnologias Educacionais da Mesorregião do Baixo
Amazonas – Pará (FECITBA-PA) é um evento realizado pela Universidade
Federal do Oeste do Pará (UFOPA) que pretende estimular o gosto pelas
ciências e tecnologias educacionais e incentivar a iniciação científica infantojuvenil dos estudantes da educação básica. Este trabalho tem como objetivo
apresentar as três primeiras edições do evento, as repercussões, os desafios e
as aprendizagens adquiridas com a modalidade de evento on line na 3ª edição.
A FECITBA é coordenada pelo Centro Pedagógico de Apoio ao
Desenvolvimento Científico (CPADC/UFOPA) de Santarém e as 3 edições
contaram com financiamento da chamada de Feiras e Mostras do CNPq e
MCTI, além da II FECITBA também ter sido financiada pela FAPESPA. A 1ª
edição ocorreu em novembro de 2018 na Escola tecnológica de Santarém, com
exposição de 82 trabalhos (53 projetos da FECITBA, 09 projetos do Clube de
Ciências da UFOPA – CCIUFOPA – e 20 trabalhos da Feira do Núcleo
Tecnológico do Município de Santarém – NTM). Na 2ª edição, ocorrida no
campus Tapajós da UFOPA/Santarém em novembro de 2019, foram expostos
120 trabalhos (89 projetos da FECITBA, 08 do CCIUFOPA e 23 do NTM). Em
2020 quando ocorreria a 3ª edição, a Pandemia de Covid-19 trouxe novos
desafios. O evento então foi realizado on-line, em fevereiro de 2021. Foram
expostos de forma gravada em vídeo 125 trabalhos (24 projetos da FECITBA,
04 reapresentações de projetos dos 10 anos do CCIUFOPA e 97 exposições
do 1º concurso de desenhos) e uma programação transmitida pelo canal da
FECITBA no Youtube. Um dos maiores desafios foi o contato dos professores
com os estudantes para a orientação dos projetos na 3ª edição, o que levou a
uma redução significativa do número de trabalhos, mas o envolvimento dos
participantes no evento on-line surpreendeu os organizadores.
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LIÇÕES DO COVID 19 PARA O MOVIMENTO DOCENTE: UM RELATO
PESSOAL
Nubia Caramello1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
. É possível abstrair aspectos positivos do Covid 19? Acredito, que o caos
revelou um cenário presente, porém, oculto que reflete a ausência da real
modernidade tecnológica nos espaços de ensino básico e superior. A
infraestrutura de laboratórios de informática entre outros recursos como
projetores e multidimídias, se mostraram insuficiente nos espaços
socioeducacionais que contavam com esses recursos, faltava o preparo do
recurso humano. A urgência da implantação de metodologias de ensino
ofertadas o mais rápido possível, chegou inicialmente no ensino básico ainda
em 2020, com a oferta do ensino remoto, que se distingue no ensino a
distância, que é uma modalidade de ensino, enquanto o primeiro uma
intervenção pedagógica. Entretanto o desafio não estava centrado apenas se
esses territórios socioeducacionais possuiam ou não instrumentos
tecnológicos, mais principalmente se os docentes e discentes sabiam fazer uso
deles para fins pedagógicos. Não se tratava apenas de aprender a dar um
click, mais sim as funções que o Meet, Classroom, WhastsApp, Padlet, Kahot,
E-mail, Drive, Podcast entre outros, poderiam oferecer enquanto recursos
didático pedagógico. Essas ferramentas já estavam nas mídias há quase uma
década e eram desconhecidas por grande parte dos docentes. Como também
as estratégias de intervenção pedagógica no processo de ensino
aprendizagem como: sala de aula invertida; gamificação; mural digital coletivo;
ensino híbrido entre outras inúmeras oportunidades. Ainda que julgássemos
ser moderna nas tecnologias de ensino, as emergências de conectar aos
discentes do ensino básico e pós graduação que leciono, me convidaram a
conhecer e reconhecer que há uma infinidades de oportunidades de se
conectar e de levar a informação que desconhecia como as supracitadas, e
que hoje fazem parte de práxis pedagógica. Formar-se para informar
seguramente exige dedicação, tempo e perseverança, porém, o resultado é um
convite à reflexão didática de que mundo estavamos, e para onde vamos após
a pandemia.
.

Palavras-chave: Tecnologias Digitais. Metodologias Ativas. Aprendizagem.

1

Docente da Secretária de Educação do Governo do estado de Rondônia, e do Programa de
Mestrado Profissional Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – ProfÁgua
Campus Ji-Paraná / RO. E-mail: geocaramellofrj@seduc.ro.gov.br.

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
577

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

REFERÊNCIAS
CARAMELLO, Nubia; ARRUDA, Carla; XIMENES, Claudia. Geografia e pandemia:
contribuições teóricas a reflexões para um currículo emergente. SAJEBTT, Rio
Branco, UFAC v. 7 Supl. 3 (2020): Dossiê em Educação ISSN: 2446-4821. p. 134-154.

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
578

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

# EDUCAÇÃO MIDIÁTICA
Palma Carla Carneiro de Castro1

RESUMO
Vivemos a era da abundância de informações e inovações digitais que alteram
o ambiente informacional e impactam diretamente os hábitos e
comportamentos. É nesse cenário de transformações que, de acordo com
Henry Jenkins (2008), deixamos de ser meros expectadores e consumidores
passivos da mídia, para nos tornamos produtores de informações e
conhecimentos. Neste sentido, o século XXI nos apresenta um paradoxo:
embora o mundo digital seja farto de informações, construir conhecimento por
meio delas é mais complexo. Diante dessa realidade, a escola enfrenta o
desafio de educar para o acesso qualificado às mídias e para a produção
adequada de conteúdos, na expectativa de formar cidadãos que desenvolvam
a habilidade de interpretar criticamente as mensagens da cultura multimídia.
Para tal, será necessário ler de maneira reflexiva, escrever de forma
responsável e participar plenamente da sociedade conectada. Neste contexto,
é necessário refletir sobre a importância e urgência da educação midiática.
Paolo Celot alerta que sociedades midiaticamente educadas são essenciais
para salvaguardar a democracia. Corroborando com esse pensamento e,
confirmando imprescindibilidade da educação midiática no processo ensino
aprendizagem, a BNCC (2017) propõe o desenvolvimento de habilidades
midiáticas. A competência geral nº 05 estabelece conexão direta com a
educação midiática quando propõe o desenvolvimento de habilidades para
―compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação
de forma crítica, significativa e ética nas diversas práticas sociais para
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos,
resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e
coletiva‖. Assim, é primordial a formação de professores face aos desafios e
possibilidades de incorporar a educação midiática nas práticas pedagógicas e,
na perspectiva da interdisciplinaridade, combinar objetivos curriculares e
habilidades midiáticas.
Palavras-chave:
pedagógica.

Educação midiática. Formação

crítico-reflexiva.

Prática

1

Mestranda do curso de Educação Profissional do Instituto Federal de Brasília - DF, Professora
da Secretaria de Educação do Distrito Federal, palmacarlacastro@gmail..com.br

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
579

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

EDUCAÇÃO EM SAUDE NO AMBIENTE ESCOLAR
Autor Principal1; Mestranda ;PALOMA MENEZES, Coautor2;
Doutora (dra.);MIRIAN CRISTINA
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A escola e um local de aprendizagem , podendo o profissional de saúde atuar
nesse ambiente com o intuito de desenvolver práticas educativas relacionadas
a educação em saúde e prevenção, formando profissionais de educação e
crianças mais conscientes ,reforçando a relação entre saúde e educação.
Culturalmente as práticas de prevenção estão mais voltadas para a prevenção
de violencia, contudo apos a pandemia podemos observar a nescessidade de
práticas educativas sanitarias iniciando em casa e estendendo-se ao ambiente
escolar,por isso a nescessidade de instruções para os profissionais de
educação nesse sentido.
Podemos abordar esse projeto, atraves de palestras, formações, cursos e
treinamentos no ambiente escolar, de forma presencial ou online, com formas
dinamicas e didaticas para melhor aprendizado e principalmente a clareza na
formação.
A capacitação e formação em melhores práticas sanitarias no ambiente escolar
,e algo nescessário , e positivo tendo em vista que a educação em saúde,e e
um beneficio social que irá somar na qualidade de vida pessoal e profissional
do educador , sendo este conhecimento em boas práticas sanitárias servirá
para ser usado extraclasse,podendo evitar muitas doenças e
agravos,melhorando a qualidade de vida de todos envolvidos.
.
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DESAFIOS DO ENSINO HÍBRIDO PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA
NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)
Paola Regina Martins Bruno 1; Lúcia Córdula dos Santos2; Leilivan Gomes
Siqueira Santos3; Fernando Rodrigues Peixoto Quaresma4

RESUMO
Considerando o cenário ocasionado pelo Coronavirus, os sistemas de ensino
tiveram que se readequar e emergir para as propostas emanadas pelo esnino
híbrido, desenvolvendo estátégias de aprendizagem e interação entre os
estudantes e os professores, com destaque as metodologias ativas, com foco a
adaptar às especificidades de cada estudante atendindo. O AEE configura um
conjunto de serviços e recursos organizados institucionalmente para os aos
estudantes da Educação Especial, ofertados de modo complementar e ou
suplementar ao ensino regular, (Resolução Nº 1/2010 do CEE/TO). Objetivo:
Apresentar as contribuições do AEE no modelo híbrido para o processo de
ensino e aprendizagem desses estudantes em Palmas-TO. Metodologia: Tratase de uma proposta de pesquisa de natureza descritiva, exploratória, com
variáveis quali-quantitativas. Para coleta de dados utilizaremos questionários
elaborado por pesquisadores da área para responder aos objetivos e será
aplicado aos professores e cuidadores de estudantes em idade escolar
matriculados na rede pública estadual de Palmas/TO. Resultados esperados:
Organizar os métodos diversos a serem aplicados no ensino híbrido para o
coms estudantes, além de fomentar o trabalho transdisciplinar no contexto das
restrições impostas diante o quadro de Pandemia. Apresentar diversos
recursos tecnológicos adaptados para inclusão aos estudantes com deficiência
no contexto da escola, que representam para muitos destes não a melhor
oportunidade na sociedade mas, a única.
Palavras-chave: Professores. Inclusão. Aprendizagem.
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ENSINO REMOTO NAS AULAS DE ANATOMIA DO SISTEMA DIGESTÓRIO
Patricia Castelucci1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A disciplina de Sistema Digestório I é integrada com anatomia, biologia
celular e fisiologia, oferecida aos alunos da Faculdade de Medicina/USP.
Em 2020, devido a pandemia as aulas de Anatomia foram ministradas no modo
síncronas para as Turmas A e B. As aulas síncronas foram gravadas e
disponibilizadas no Google Classroom e MedUSP Digital/FMUSP. Para auxiliar
a interação nas aulas foram criadas estratégias como ―Minuto de Reflexão‖ e
―Desafio Anatômico‖. O ―Minuto de Reflexão‖ constitu a a cada 20 minutos, a
aula era interrompida e os alunos revisitavam a matéria e as dúvidas eram
sanadas. O ―Desafio Anatômico‖ constituia de um slide com figura de peça
anatômica com alfinetes coloridos e, eles tinham que responder pelo Chat do
Google Meet qual o nome da estrutura. Para os alunos não perderem o contato
com as aulas práticas de anatomia, os slides apresentavam fotos de peças
anatômicas e eram apresentados vídeos de aulas práticas de anatomia do
sistema digestório. Após a aula, para a fixação dos conceitos de anatomia, foi
elaborado um Google Forms com fotos das peças anatômicas para os
estudantes responderam. Ao final, foi feito uma avaliação Online de Nível de
Satisfação para os alunos das turmas TA e TB. Os resultados demonstraram
que: a) quanto à satisfação da Aula Síncrona: a Turma A considerou 65% ótimo
e a TB 95,5% ótimo; b) satisfação no aprendizado: a Turma A considerou
53,8% ótimo, 34% bom e a TB 59% ótimo, 40% bom; c) satisfação quanto à
retenção dos conceitos: a Turma A considerou 34,6% ótimo, 53% bom e a TB
50% ótimo, 50% bom. Conclui-se que, devido ao uso de vários recursos
durante as aulas síncronas houve satisfação das aulas e que pode ter
contribuido para haver satisfação do aprendizado e retenção dos conceitos de
anatomia do sistema digestório.
.
Palavras-chave: Anatomia Humana. Sistema Digestório. Ensino Ativo.
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ATIVIDADE CULTURA E LAZER: LIXO ZERO.
Patricia Aparecida Santos de Oliveira1; Aline Fernanda de Oliveira 2; Cintia
Roberta de Lima Françoso 3

RESUMO
O projeto em questão teve como problema de pesquisa, em uma escola
municipal de Araraquara, promover e discutir ações em relação a situações
ambientais, no contexto daquela comunidade. Tendo como objetivo a
conscientização de alunos e comunidade em relação ao descarte correto de
lixos e residuos. Para tal houve uma proposta de sistematização de ensino, por
meio de uma ACL (atividade cultural livre), com intuito de promover praticas
educativas, no qual abrangeu uma parceria entre escola e secretaria municipal
de meio ambiente. Foi pensado em como conscientizar os alunos e suas
familias, sobre o descarte irregular do lixo, assim, a escola fez o levantamento
de ideias com a equipe diretiva e com os professores de como essa proposta
deveria ser executada. Assim, decidiu-se que seria utilizado os espaços
internos e externos da escola, com o plantio de arvores, para isso, foi solicitado
à Secretaria Municipal do Meio Ambiente a quantidade de nove mudas, que
foram doadas generosamente e que após o conhecimento do projeto, se
prontificaram em ajudar no seu desenvolvimento. Sem demora, os
representantes da SMMA, dirigiram-se à unidade escolar para ministrarem uma
palestra com os alunos, relantando sobre o descarte dos lixos, e todo o
trabalho que é feito sobre a reciclagem. Em seguida, foram confeccionados
cartazes pelos docentes, com escritas de conscientização sobre não jogar os
lixos em locais inapropriados. A escola por sua vez, iniciou o trabalho de plantio
das arvores, com a ajuda do zelador e dos alunos, e em parceria com a
Prefeitura, foi feita a retirada dos lixos entorno da escola. Podemos concluir
que com essas ações, houve melhoria nos espaços internos e externos da
escola, alem de, proporcionar uma conscientização dos alunos e familias sobre
a manutenção da qualidade de vida do meio em que vivemos.
Palavras-chaves: Escola. Meio Ambiente. Conscientização.
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APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS (PROJECT BASED
LEARNING) NO ENSINO DE GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM
Patricia Helena Breno Queiroz1
Acesse a apresentação deste trabalho.
RESUMO
Durante o segundo semestre de 2020, alunos e professores do Curso de
Enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior paulista foram mobilizados
para uma atividade extraclasse, na qual foi utilizada a metodologia
Aprendizagem Baseada em Projetos, uma vez que ela tem potencial para
desenvolver a capacidade criativa dos estudantes favorecendo a reflexão sobre
a realidade local, estimulando questionamento, discussão, suposição,
proposição e análise crítica.
Considerando as habilidades e competências dos estudantes do século XXI
para trafegar pela Internet, a proposta para a disciplina foi a criação de um
Grupo para Gestantes na rede social on-line Instagram.
Os alunos relataram como facilidades para a execução do projeto a afinidade
pela temática, o prazo disponibilizado, orientação do professor, a possibilidade
de criar usando diferentes ferramentas e a coesão do grupo. Como principais
dificuldades foram elencadas a impossibilidade de encontros presenciais
devido à pandemia por sars-Cov 2 e percepção de que a divulgação das
postagens não atingia um número significativo de pessoas.
Os estudantes se reconheceram como sujeitos do processo de formação,
utilizando metodologias ativas de ensino-aprendizagem e abordagens
inovadoras que estimularam a aprendizagem significativa, como o uso das
diversas tecnologias em favor da educação em saúde.
Palavras-chaves: Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem; Enfermagem;
Educação em Saúde
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A INTERNACIONALIZAÇÃO E A LÍNGUA INGLESA NA UNIVERSIDADE
PÚBLICA
.

TOZZO, Patrícia1; BORNHOLDT, Marinella2; TOGNATO, Maria Izabel
Rodrigues3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo discutir o papel da internacionalização e da
língua inglesa na formação dos estudantes das universidades públicas, a partir
de um estudo documental sobre algumas políticas públicas, como o Inglês sem
Fronteiras, que está inserido no programa Idiomas sem Fronteiras do Governo
Federal. Para melhor compreendermos a internacionalização enquanto política
institucional na Universidade Pública, delimitamos este estudo para o contexto
de ensino de inglês na UNESPAR, Campus de Campo Mourão, envolvendo
programas de capacitação linguística, com base no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), do período de 2018-2022 (UNESPAR, 2018), como os
Programas Paraná Fala Inglês (PFI) e de Línguas Estrangeiras da UNESPAR
(PROLEN). No que tange aos procedimentos metodológicos, analisamos
alguns documentos institucionais, conforme já mencionados. Os documentos
apresentam dados do nível de proficiência linguístico em língua inglesa da
população brasileira, disponibilizados pela empresa English First pelo English
Proficiency Index (EF EPI), referentes ao ano de 2019. Para as análises,
utilizamos alguns critérios como o uso de aspectos linguístico-discursivos como
verbos e substantivos. Os resultados apontam para a busca da
internacionalização como um dos princípios da universidade, proporcionando o
ensino da língua inglesa por meio de diferentes ações, de forma gratuita e
acessível às comunidades acadêmica e externa com avanços e possíveis
contribuições a estes contextos.
Palavras-chave: Internacionalização; Língua inglesa; Universidade pública.
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ENSINO HÍBRIDO FRENTE AO ENTRAVE DA ACESSIBILIDADE À
INTERNET
Ana Paula Pinheiro da Silva1; Ágna Retyelly Sampaio de Souza2; Camilla Ytala
3
4
Pinheiro Fernandes ; Lis Maria Machado Ribeiro Bezerra .
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A crise sanitária eclodida pelo novo coronavírus impactou diversos setores
como economia, política, saúde e, inclusive, a educação que ganhou destaque
não apenas por acentuar às inúmeras barreiras de acessibilidade à internet,
estruturação/recursos materiais das Institições de ensino e iniquidade entre as
classes sociais, mas também por expor a emergência de uma mudança
estrutural e metodológica no currículo das licenciaturas para uma maior
contemplação do uso de ferramentas por docentes também no meio digital.
Pois, o âmbito educacional passou a exigir o uso de tecnologias digitais como
instrumentos didáticos com a perspectiva do ensino híbrido, alternando
momentos prensenciais e virtuais. Diante disso, emerge a problemática desta
pesquisa: qual a realidade brasileira frente a oferta do ensino híbrido na
educação básica? Nesse sentido, este estudo objetiva analisar dados no portal
do DATASENADO referente as pesquisas realizadas em 2020, as quais
retratam o ensino híbrido ofertado em escolas de ensino básico das redes
pública e privada no Brasil, bem como comparar o aporte de recursos
tecnológicos entre escolares das redes pública e privada, apresentar quais
ferramentas digitais estão sendo empregadas e os níveis de acessibilidade à
internet por parte dos discentes. Trata-se de uma pesquisa documental,
descritiva, na qual fez-se ainda o uso do método indutivo para análise e
interpretação dos dados. Percebeu-se que 88% discentes das escolas públicas
não possuem o mesmo aporte de recursos tecnológicos e acesso à internet em
relação aos escolares de escolas privadas. Os aparelhos mais utilizados pelos
discentes são, respectivamente, celular, computador e tablet. Já as plataformas
mais utilizadas para a aulas à distância, por ordem de relevância, foram o
Youtube, Meet, Classroom e Zoom. Ademais, concluiu-se que o ensino híbrido
tem sido eficiente em seu propósito de atenuar os danos provocados pela
pandemia, contudo há uma longa jornada para que sua disseminação torne-se
equânime.
Palavras-chave: Ensino híbrido. Pandemia. Acessibilidade à internet.
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WHEREBY, EDPUZZLE E SMARTKIDS, RECURSOS EDUCACIONAIS
PARA SEREM UTILIZADOS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Paulo de Sá Filho1; Remi Castioni2

RESUMO
Ao longo da história, a sociedade, passou por diversas transformações, tais
como, a transformação artesanal, que era baseada em processos manuais, em
que as práticas de um ofício era passado de pai para filho. Assim, perpetuavam
de geração em geração, com isso as mudanças demoravam muito tempo para
ocorrer. Posterior a esse período a sociedade vivenciou a transformação
mecânica, iniciada com o surgimento da máquina a vapor, que transpôs os
processos de intensamente manuais para serem realizados com o auxílio de
máquinas, nesse período também sugiram as fábricas, que trouxe uma nova
roupagem nos processos produtivos, e deu maior celeridade nas mudanças
ocorridas na sociedade. Após esse período tivemos a transformação analógica,
que privilegiou tecnologias que tinham como proposta replicar o que ocorria no
mundo real, entre essas tivemos: videocassete, TV analógica; rádio, entre
outras. Porém, com o surgimento da internet, inicia-se a transformação digital,
a qual se baseia nas chamadas novas tecnologias e que está remodelando o
mundo; acelerando o ritmo da inovação técnica e organizacional; gerando
novas categorias de bens e serviços; alterando a forma como vivemos,
trabalhamos e nos divertimos. Diante disso, seguindo o ocorrido com as
demais transformações, a transformação digital tem chegado ao universo
escolar, gerando a necessidade de formação docente, para utilizá-la no
processo de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, o objetivo deste resumo
é evidenciar as tecnologias educacionais: Whereby, ferramenta de
videocoferência, que o usuário não necessita fazer download de um aplicativo
ou software; Edpuzzle, recurso que fornece um caminho para os professores
avaliarem uso e compreensão dos vídeos pelos alunos com questionários
incorporados; Smartkids, solução que permite montar aulas mais interativas e
dinâmicas, utilizando os recursos do site para ensinar os alunos sobre assuntos
variados trazidos pelo site, como gastronomia e cinema. Para o cumprimento
do objetivo proposto, utilizou-se como percurso metodológico a pesquisa do
tipo bibliográfica. Conclui-se que ao observar as funcionalidades dos recursos
apresentados nota-se que os docentes podem implementá-los em suas
atividades escolares. Assim, alinhando o contexto escolar com a universo
vivenciado pelos educando no dia a dia.
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AS EXPOSIÇÕES VIRTUAIS E A POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE
ESPAÇOS DIALÓGICOS NO ENSINO REMOTO
.

Maíra Dias de Souza1
Paulo Saul Duek2

RESUMO
―Exposiç es Virtuais‖ é uma ação prevista no Projeto Pol tico Pedagógico do
ano de 2021. O estado de emergência imposto pela pandemia trouxe o desafio
do ensino remoto e com ele a necessidade da criação de espaços dialógicos
no ambiente virtual de aprendizagem.
Visitar virtualmente as exposições disponibilizadas pelo Museu Oscar
Niemeyer, pela Pinacoteca do Estado de São Paulo, pela Japan House São
Paulo e o Museu do Xadrez, em Portugal, depois participar de fóruns para
estabelecer diálogos em torno de tudo o que pode ser transformado em
conhecimento ao passar pelas experiências estéticas propostas pelas
instalações e performances, tour virtuais, entrevistas com artistas e o fruir
cultural e artístico é o objetivo desta ação.
A visita ao Museu do Xadrez possibilitou a pesquisa e a investigação em torno
da história do xadrez, bem como o olhar atento ao Movimento Hip Hop por
meio da exposição ―OSGEMEOS: Segredos‖ (Pinacoteca SP), seguida das
diversas formas de abrirmos janelas de comunicação com o mundo na
exposição ―Windowlogy” (Japan House SP), além de um breve passeio pela
sustentabilidade nas obras dos Irmãos Campana, a magnitude e
obrigatoriedade da arte africana e mais uma vez a expressiva arte asiática por
meio dos ningyos. Estabelecemos assim, a criação dos espaços dialógicos em
torno destes estudos, ampliando as possibilidades da construção da dialética
na troca de saberes entre discentes e docente, este último mediador da
atividade.
A metodologia do dialogismo é uma escolha baseada nos ensinamentos do
filósofo Paulo Freire e na Pedagogia Parangolé proposta pelo professor Marco
Silva, em que o mais importante é interagir e não assistir.
Concluímos perceptível evolução na qualidade das ações dialógicas daqueles
discentes em que nas primeiras atividades propostas, no formato de fórum,
eles apenas reproduziram trechos das redes sociais em suas pesquisas ao
contrário do percebido com a mediação pedagógica, enriquecida com novas
perguntas e exemplos de interatividade. As participações trouxeram
individualidade para os apontamentos compartilhados, o que passou a gerar
1

Educação Física, Ensino Fundamental II, E.M. São Francisco de Assis,Seduc, Prefeitura da
Estância Balneária de Praia Grande/SP souza.dias.maira@gmail.com
2

Coordenação Pedagógica, Ensino Fundamental II, E.M. São Francisco de Assis,Seduc,
Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande/SP paulo.duek@uol.com.br

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
592

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

uma maior interlocução entre ―obra de arte - discente – docente‖ na construção
do conhecimento de forma menos complexa, proporcionando o diálogo criativo.
Palavras-chave: Ensino remoto, espaços dialógicos, exposições virtuais
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POSSIBILIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA A PARTIR DO
DOCUMENTÁRIO BRINCAR EM CASA (2021)
Paulo Soares Batista1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente trabalho refere-se à elaboração de um plano de atividades
destinado à licenciatura em Pedagogia. O planejamento didático é estruturado
a partir do documentário Brincar em casa (2021, 31 min.), que pode ser
assistido
gratuitamente
pelo
link
<https://www.videocamp.com/pt/movies/brincar-em-casa-2021>. O objetivo é
analisar o conteúdo do vídeo na perspectiva do uso de filmes nas licenciaturas.
Em Brincar em casa foram identificadas as seguintes abordagens referentes às
infâncias em tempos de pandemia do coronavírus: cotidiano de crianças com e
sem deficiência; reinvenção de rotinas nos espaços das casas; brincadeiras
entre as crianças; corpos das crianças em movimento; narrativas, escritos,
desenhos e pinturas infantis; comunicação à distância com as crianças;
brincadeiras entre adultos e crianças; entre outras questões. A referida obra
audiovisual pode suscitar diversas discussões no âmbito da formação inicial de
pedagogos e pedagogas, sendo que os focos de atuação profissional
escolhidos foram: a) práticas pedagógicas na Educação Infantil e no Ensino
Fundamental 1; b) supervisão escolar na formação continuada de educadores
e educadoras. O trabalho está em fase de ajustes, revisão e finalização. O
material tem previsão de publicação para o ano de 2021, será disponibilizado
gratuitamente e estará adequado à Pedagogia presencial e EaD.
Palavras-chave: Infâncias. Documentário. Pedagogia.
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MAPEAMENTO DE RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS PARA
ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA DISPONÍVEIS NA PLATAFORMA MEC
RED
Paulo Soares Batista1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente trabalho refere-se a uma pesquisa em andamento e tem como
temática central o uso de Recursos Educacionais Digitais (RED) em atividades
didáticas de alfabetização matemática. O objetivo é analisar a abrangência de
eixos temáticos, bem como as potencialidades pedagógicas dos recursos
educacionais digitais para alfabetização matemática disponíveis na Plataforma
MEC RED <https://plataformaintegrada.mec.gov.br/>. Na realização desse
estudo estão sendo utilizadas as seguintes metodologias: revisão bibliográfica
abordando, principalmente, a educação matemática, a alfabetização
matemática e o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação
(TDIC) para o ensino; e o mapeamento e a análise de RED obtidos diretamente
na plataforma anteriormente mencionada. Até o presente momento foram
identificados 104 RED, entre animações, jogos digitais, softwares educacionais,
etc. Os resultados da pesquisa contribuirão efetivamente para a elaboração de
material didático-pedagógico gratuito, destinado a professores e professoras da
Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com previsão de
publicação para o ano de 2022.
Palavras-chave: Alfabetização Matemática. Recursos Educacionais Digitais.
Plataforma MEC RED.
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A AÇÃO DAS MÍDIAS E TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO EM TEMPO DE
PANDEMIA
Pricila Fabiana Borim, Valéria Scomparim
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Sabemos que a educação vive em constante transformação, e em tempos de
pandemia, como a que estamos vivendo da Covid 19, temos muitas
implicações na forma como a escola teve que se reorganizar, e o uso de
tecnologias está a cada dia em desenvolvimento constante e progressivo.
Jamais um professor se imaginou tendo que passar a maior parte de seu
tempo em frente a um computador gravando suas aulas e preocupado com a
tecnologia que até então não era parte fundamental do seu trabalho. É
bastante claro que a Educação depende muito da comunicação para que ela se
torne significativa, agradável e motivadora, já que grande parte do professores
afirma que está cada dia mais difícil motivar os alunos. O professor sempre foi
um profissional em constante transformação, buscando inovar para que o seu
oficio se torne cada vez mais eficiente, atingindo o maior número possível de
alunos e nessa busca ativa muitas vezes o professor também precisa de ajuda
para que não perca sua motivação intrínseca. Nesse momento em que tudo se
modifica em horas, mais uma vez o professor se pergunta: Vou dar conta de
acompanhar tudo isso? Claro que sim, pois tudo o que se faz buscando a
excelência na arte de ensinar pode e deve ser aplicado, professor atuando em
diferentes metodologias ativas, preocupado com os que não tem acesso ao
mundo digital, e assim a educação vai acontecendo. A educação formal
praticada em algumas instituições está em descompasso com a vida que se
leva fora do âmbito da escola e que ela tampouco vem conseguindo ser
agradável para seus alunos, e mesmo nesse momento mais uma vez para
muitos a escola ainda não é sedutora, porém é evidente que o professor tem
buscado o seu melhor para atingir a aprendizagem da forma mais significativa
possível
Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação, Docência,
Pandemia
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TEMPO E O ESPAÇO EM UMA CRECHE NO MUNICÍPIO DE SANTO
ANDRÉ
Priscila de Oliveira de Leal1; Nádia Conceição Lauriti²

RESUMO
A presente pesquisa tem como objeto de estudo o tempo e espaço na rotina de
uma creche do município de Santo André. Esta pesquisa é motivada pelas
seguintes questões: Qual é a concepção dos professores de creche sobre
tempos e espaços? Como ocorre a organização do tempo e do espaço em uma
creche no município de Santo André? Tem como objetivo geral analisar como
ocorre a organização dos tempos e dos espaços em uma creche no município
de Santo André. Os objetivos específicos são compreender qual é a
concepção dos professores sobre tempos e espaços na creche; verificar como
ocorre a organização do tempo e do espaço em uma creche no município de
Santo André; verificar se a organização dos tempos e espaços na rotina da
creche ocorre de acordo com as necessidades infantis. Nossa hipótese é que a
organização dos tempos e espaços na rotina elaborada sistematicamente às
crianças está interferindo negativamente no desenvolvimento, pois não vai ao
encontro das necessidades infantis. O universo da pesquisa é uma creche do
município de Santo André e os sujeitos serão: as crianças, seis professoras,
uma assistente pedagógica, duas serventes gerais, uma auxiliar de limpeza e
duas merendeiras. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo e o
instrumento de coleta de dados será a observação da organização da rotina,
tempo e espaço na creche analisada. Também faremos análise do Projeto
Político-Pedagógico da creche, Proposta Curricular do Município de Santo
André e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Os
referenciais teóricos que embasarão esta pesquisa pertencem a Pedagogia
Crítica.
.
Palavras-chave: Creche. Espaços. Tempos.
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O PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL FRENTE A PANDEMIA DO
COVID-19: QUAIS OS POSSÍVEIS EFEITOS DELETÉRIOS

Mestranda: Priscila Aparecida Xavier de Matos1; Prof. Draª Maria Aparecida
Campos Diniz2;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A escolha deste tema tem como questão norteadora pesquisar as possíveis
sequelas provocadas nas crianças ao longo da pandemia. O ponto de partida
será investigar quais os suportes oferecidos às crianças para lidarem com o
ensino remoto. O assunto abordado traz uma grande indagação, acompanhada
de reflexões frente ao desafio imposto pela pandemia. Dessa forma o objetivo é
investigar e analisar os efeitos causados pela pandemia na aprendizagem e no
aspecto emocional dos professores e das crianças, principalmente na primeira
infância. Partindo do pressuposto de que o professor precisou se reinventar, se
readaptar e criar novas possibilidades de ensino e aprendizagem. Será que as
interações e as aprendizagens estão sendo eficazes, traduzindo conhecimento
e significado a esse novo contexto. Os professores estão preparados para lidar
com esse novo ensinar? Neste estudo, que me faz refletir ainda sobre o nosso
desempenho em sala de aula, sobre a adoção de novos aplicativos, novos
meios de interação entre família e escola, passo a questionar minha prática
como docente e a pensar de que forma poderia fazer a diferença na vida dos
meus estudantes e dos meus colegas de profissão. Desta forma ao analisar as
consequências que este momento tem trazido às crianças, destaco que os
desafios são constantes tanto para o docente como para as crianças, pois
especificamente na Educação Infantil, definida como etapa fundamental para o
desenvolvimento da criança, período esse em que a criança desenvolve-se
fisicamente, afetivamente e socialmente. É importante analisar como
professores e crianças vêm emocionalmente conduzindo a atual situação.
Portanto, o grande desafio do professor, é trabalhar numa perspectiva
inovadora, adotando práticas pedagógicas integradas, o que exige dele novos
aprendizados e ousadia e principalmente equilíbrio emocional, empenhando-se
em administrar o estresse, o medo, a ansiedade e angústia.
Palavras-chave: Educação e Pandemia. Educação Infantil. Emocional.
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ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA COMO SEGUNDA
LÍNGUA (ESL) EM UMA PERSPECTIVA ÉTNICO-RACIAL E DE GÊNERO:
CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA
Priscilla Lima1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este trabalho insere-se no campo da Linguística Aplicada. O tema desta
pesquisa é o ensino de Língua Inglesa como segunda língua por meio de uma
perspectiva étnico-racial e de gênero. Trata-se de um relato de experiência em
desenvolvimento em uma escola de Língua Inglesa que tem como objetivo
geral o desenvolvimento de práticas de letramento crítico com foco na
diversidade étnico-racial. O problema que motivou a pesquisa foi a nossa
observação do ensino de Inglês, tanto em instituições de Educação Básica
quanto em cursos livres, que, muitas vezes, desconsidera a finalidade dialógica
da linguagem (Bakhtin). Ademais, mesmo após a obrigatoriedade da Lei
10.639, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir
no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e
Cultura Afro-Brasileira‖, ainda é comum que os materiais didáticos pouco
englobem a representatividade da cultura africana e afro-brasileira. Desta
forma, objetivamos o desenvolvimento de um projeto de ensino de Inglês que
oportunize possibilidades de democratização da língua propiciando um ensinoaprendizagem que considere fatores étnico-raciais e de gênero. Nossos
objetivos específicos foram propor um projeto de ensino de Língua Inglesa para
mulheres negras com material adaptado da Cambridge e autoral norteado pela
cultura africana e afro-brasileira, evidenciando o protagonismo de mulheres
negras e propiciando uma aprendizagem identitária. O projeto elaborado para a
realização da pesquisa-ação foi aplicado a dez alunas que compunham uma
sala heterogênea de Elementary English (A1- CEFR) de uma escola de Inglês
online. Os resultados demonstraram a contribuição da representatividade e de
um ensino identitário para a promoção da autoestima das aprendizes, assim
como para a aprendizagem da Língua Inglesa como segunda língua (ESL).
Palavras-chave: ensino-aprendizagem; Inglês como Segunda Língua (ESL);
Diversidade étnico-racial e de gênero.
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PARADESPORTO: UMA ABORDAGEM DE VALORES NA EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR

Francislene de Sylos
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
As aulas remotas de educação física da Emef Raul Rocha do Amaral,
localizada na área continental de São Vicente/SP ampliaram o conhecimento
dos educandos dos anos iniciais do 3º ao 5º ano por meio da vivência de
modalidades paralímpicas.
A proposta das vivências práticas do paradesporto teve como objetivo
disseminar a importância da inclusão social, fazendo com que o educando
compreenda que não existem limites para o movimento, logo o esporte deve
ser ofertado a todos e que esta prática significa muito mais do que movimento
uma vez que é capaz de socializar, integrar e dar autonomia aos praticantes.
As vivências aconteceram de forma assíncrona. No primeiro momento os
alunos confeccionaram suas próprias tochas e com todos os vídeos enviados
foi feita homenagem aos atletas paralímpicos. As modalidades paralímpicas
ofertadas foram a bocha, o basquete e esgrima em cadeira de rodas. Essas
modalidades foram adaptadas e os materiais utlizados foram papel para a
construção da espada da esgrima, tampinhas pet como bochas e bola e copo
plástico como cesta. O whatsapp foi utilizado como ferramenta principal de
comunicação com os educandos, por essa razão informações sobre os atletas
bem como modalidades paralímpicas foram postadas no status. Com o recurso
do padlet foi criado um mural digital de modo que os educandos puderam
acompanhar os resultados dos jogos, conhecer os medalhistas e interagir por
meio de comentários.
A proposta dessa prática diante do enfrentamento das dificuldades do ensino
remoto, oportunizou a vivência das modalidades paradesportivas
concomitantemente com as paralímpiadas de Tóquio. O paradesporto na
escola é fundamental à prática da inclusão, reforçando o respeito às diferenças
e fomentando valores ao longo da vida.

Palavras-chave: Aulas remotas. Paradesporto. Padlet
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Protagonizando e submergindo no ODS 6.
Rachel Helena Gachet Silva1, Andréia Oliveira Barreiros2, Suellen Gueiros Ruiz3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Desde os anos iniciais da educação básica é instruído sobre o papel
indispensável e a importância da água para a vida na Terra, sendo
reforçado em anos posteriores. Entretanto, nem sempre há aprofundamento
dessa temática, que possibilita abordagens por diversas perspectivas, que
enriqueça o ensino sobre natureza, meio ambiente e qualidade de vida,
conforme propõe o Currículo Paulista. Esse trabalho aborda um plano de
aula que tem essa temática com objetivo deconscientizar os alunos sobre o
uso e limitações dos recursos hídricos, de modo a compreenderem os
impactos sociais e ambientais atrelados a disponibilização destes.
Paralelamente a isto, proporcionar conhecimento técnico e prático sobre
fenômenos físicos e químicos envolvidos no processo de tratamento da água,
realizado pela estação de tratamento e distribuição de São Paulo (Sabesp).
Buscando ainda, relacionar as metas estabelecidas no ODS 6, de garantir a
disponibilidade e manejo sustentável de água potável e saneamento para
todos; melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição; proteger e
restaurar ecossistemas relacionados com a água e outros objetivos definidos.
Dentre as aulas planejadas, explorou-se diversas metodologias ativas, visto
que, o uso dessas vêm se mostrando muito eficaz na aprendizagem,
estimulando: autonomia, interesse e protagonismo do aluno, tendo o professor
apenas como mediador/facilitador do processo. A apresentação dos ODS na
educação básica é de suma importânciapara
formação
de
cidadãos,
pois promove
conhecimento
dos problemas
relacionados direta ou indiretamente com sua realidade, estudados de forma
ampla,assim como as metas estabelecidas como soluções.
Palavras-chave: Educação Básica. Saneamento. Sustentável. Água.
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JOGO EDUCATIVO COMO FERRAMENTA DE REVISÃO – RELATO DE
EXPERIÊNCIA NO RETORNO AO ENSINO PRESENCIAL
Rachel Tonhati1; Juliana Iassia Gimenez2;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Diante das necessidades impostas pela pandemia, o ensino remoto
emergencial evidenciou vulnerabilidades existentes, impondo a necessidade de
novas posturas e estratégias de ensino por parte dos docentes, a fim de
amenizar os prejuízos causados pela impossibilidade do ensino presencial.
Atualmente, já com a possibilidade de retorno do ensino presencial, estas
estratégias de ensino utilizadas pelos docentes tornam-se ponto chave para a
continuidade do processo ensino-aprendizagem de modo satisfatório. Sabe-se
que o uso de diferentes metodologias de ensino permite abranger as diferentes
formas de aprendizagem e facilita a construção do conhecimento pelo aluno,
tornando-o protagonista. Dentre diversas estratégias de ensino existentes,
destaca-se neste trabalho os jogos educativos, instrumento que representa
uma ferramenta atrativa e motivadora para a construção do conhecimento de
modo lúdico. Este trabalho consiste em um relato de experiência da aplicação
de um jogo educativo elaborado pelos autores como ferramenta de revisão de
conteúdo pré-avaliação. A atividade foi desenvolvida dentro na disciplina de
Olericultura Geral. Os alunos foram organizados em equipes, dentro das quais
poderiam discutir a resolução de questões sorteadas. A cada acerto, a equipe
avançava uma casa, e aquela que chegasse primeiro ao final seria a
vencedora. A partir de observações realizadas pelo docente verificou-se que, a
formação de equipes facilitou o desenvolvimento e o aproveitamento da
atividade de revisão, pois houve ajuda mútua, e assim os alunos contribuíram
com o aprendizado dos demais, tornando mais fácil e dinâmico o processo de
aprendizagem. Além disso, a atenção dos alunos foi mantida em alta durante
todo o período de realização da atividade, verificando-se a participação ativa
dos alunos nas etapas de discussão, resposta e validação. Como conclusão,
pode-se afirmar que o uso de jogos educativos como ferramenta de revisão de
conteúdo é uma estratégia positiva para o processo de aprendizagem.
Palavras-chave: Aprendizagem. Metodologia Ativa. Pré-avaliação.
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DESAFIOS DA INCLUSÃO DE DEFICIENTES INTELECTUAIS NA
EDUCAÇÃO
Maria Eduarda Verginio1; Pietra Z. Molina2; Rafaella M. Medeiros3; Marilena
Rosalen4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A inclusão de alunos com deficiência intelectual em escolas, apesar de ser uma
grande conquista, vem com vários desafios, quando não há um trabalho em
conjunto entre a diretoria da escola, os responsáveis pelo aluno e os próprios
professores. É necessário a rede de apoio entre esses grupos para assim
poderem trabalhar em colaboração para que o desenvolvimento intelectual e a
aprendizagem do aluno ocorra com sucesso, levando em consideração a
necessidade individual dele visando a adaptação de atividades em aula e em
grupo dentro de seus limites, mas proporcionando formas de aprendizagem em
que ele e os colegas possam aproveitar e aprender juntos, pois nem sempre
ele irá se expressar com palavras faladas ou escritas, então, por exemplo, o
uso de meios artísticos para poder estimular seus modos de expressão e
avaliar o seu desenvolvimento é importante para acompanhar os alunos com
deficiência intelectual. Além disso, é necessário observar suas expressões
faciais, linguagem corporal, gestos e as respostas, verbais ou não, em relação
aos acontecimentos que ocorrem ao redor dele ou quando ele se ausenta de
exclui de atividades em grupo, para assim poder ver de quais maneiras é
possível fazer atividades com boas respostas desse aluno e ver o que ele mais
se identifica e gosta, sempre se adaptando.
Palavras-chave: Inclusão. Deficiência. Educação.
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HÍBRIDO NA PERSPECTIVA DO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS
Cláudio Wesley Diniz do Carmo1; Claudionor Silva Mendes2; Raimundo Nonato
Barbosa Cavalcante3; Cássio Gomes de Lima4; Taciano Pessoa5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A formação de professores é uma importante ferramenta para a melhoria do
ensino e aprendizagem. Com a iminente retomada das aulas presenciais, as
metodologias ativas, o ensino híbrido, a imersão social na cultura digital, essa
necessidade se torna mais forte. O conhecimento e compreensão dessas
metodologias, das tecnologias digitais, do que preconiza a BNCC, são muito
importantes ao uso de práticas pedagógicas inovadoras. O presente trabalho
tem o objetivo de compreender como a formação em metodologias ativas e
ensino híbrido pode contribuir na inovação das práticas pedagógicas no retorno
às aulas presenciais no contexto da educação básica. O processo de formação
deve ser contínuo e partir da necessidade do docente diante das novas
realidades, em face do que se apresenta na BNCC, onde são estabelecidos
direitos e objetivos de aprendizagem e para isso apresenta competências e
habilidades a serem desenvolvidas nas diversas etapas de ensino. O conceito
de metodologias ativas traz um enfoque na transformação do espaço da sala
de aula em um local onde as experiências de aprendizagem sejam vivas,
despertando a criatividade do estudante, e o ensino híbrido preconiza a
mesclagem de atividades pedagógicas presenciais com o uso de recursos das
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs). A metodologia
utilizada tratou-se do contato inicial com os professores, sendo debatidos
aspectos da BNCC, apresentação das metodologias ativas e do ensino híbrido,
destacando conceitos, semelhanças e diferenças das práticas pedagógicas
utilizadas, do processo de interação entre atividades presenciais e não
presenciais com o uso das TDICs, culminando em duas oficinas, uma sobre
metodologias ativas, e a outra sobre ensino híbrido. Nesse sentido, uma
formação contemplando conceitos com uso de oficinas possibilitou o
conhecimento de ferramentas que ajudam na inovação das práticas
pedagógicas, melhorando o entendimento desses conceitos.
Palavras-chave: Formação. Metodologias Ativas. Ensino Híbrido.
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LITERATURA E JUSTIÇA CURRICULAR: O TEXTO LITERÁRIO NO
PROCESSO DE EMPODERAMENTO FEMININO
Raniele Sampaio Costa1; Djamara Almeida Silva2; Iranilde do Rosário Gomes
Melo3;
Marize Barros Rocha Aranha4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A leitura do texto literário pode possibilitar a reflexão acerca de diversas
temáticas que fazem parte do contexto em que o leitor está inserido, bem como
a formação de leitores/cidadãos críticos no ambiente escolar. Ademais, a forma
como o texto literário é abordado no processo educacional incidirá sobre o
contexto social, possibilitando a desconstrução de padrões que se reproduzem
constantemente. Partindo desse pressuposto e diante do atual cenário de
vulnerabilidade da mulher, no qual esta vivencia diferentes formas de violência,
busca-se compreender como o texto literário pode contribuir para o processo
de empoderamento feminino e, consequentemente, promover a justiça
curricular. Para tanto, nos pautamos em pesquisa exploratória de cunho
bibliográfico. Nesse sentido, teve-se como fundamento os estudos: da
Sociologia da Educação acerca da noção de justiça curricular; do currículo
escolar; e sobre o uso de textos literários no processo educacional. Destaca-se
os estudos dos seguintes teóricos na fundamentação: Braca Jurema Ponce
(2017, 2018, 2019); Tomaz Tadeu da Silva (2015); Lucíola Santos e Marlucy
Paraíso (1996). Quanto aos resultados, constatou-se que o currículo (re)produz
relações de gênero e, por esse motivo, tais conhecimentos são imprescindíveis
quando se trata do currículo escolar. Além disso, deve-se considerar as três
dimensões da justiça curricular [do conhecimento, do cuidado e da convivência]
necessárias para que os sujeitos alcançados por um currículo justo e
equilibrado sejam emancipados e ampliem seus horizontes. Constatou-se
ainda que, para a implantação de um currículo justo, é necessário que a
história das mulheres, suas produções literárias e a forma como são
representadas na sociedade e nas obras literárias precisam ser consideradas
na produção do currículo e na abordagem desses textos na sala de aula.
Conclui-se que, para promoção da justiça curricular, a abordagem dos textos
literários deve ser crítica e reflexiva, visando a ruptura de padrões de gênero.

1

Mestranda do PPGEEB, UFMA, raniele.sc@discente.ufma.br.
Graduada em Pedagogia, UESPI, djamaraalmeida@hotmail.com.
3
Mestranda do PPGEEB, UFMA, iranilde.rgm@discente.ufma.br.
4
Doutora em Linguística e Língua Portuguesa, UFMA, aranha.marize@ufma.br.
2

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
609

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

Palavras-chave: Texto literário. Currículo. Justiça curricular.

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
610

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

SER NEGRO NO BRASIL: UMA ANÁLISE DA EDUCAÇÃO DE
ESTUDANTES NEGROS NA PANDEMIA
.

Raquel Godoy Alves Silva1; Rafaela Santos Souza2; Rita de Cássia Silva de
Lima3

Acesse a apresentação deste trabalho.

..

RESUMO
Santos (2000), manifestou as realidades do indivíduo negro refutando a
perpetuação de uma ética conservadora e desigualitária, que cristaliza
convicções escravocratas e mantêm estereótipos que incidem nas relações
sociais do indivíduo, mostrando que o racismo se trata de um sistema que dita e
impõe as diretrizes do país e estrutura as instituições fundamentais da
sociedade. Há diferenças sociais e econômicas que perduram pelos séculos de
vida do país, contra as quais é necessário lutar. Ao abordarmos a educação no
Brasil, encontramos a manutenção de estereótipos e preceitos velados nos
sistemas de ensino, onde diferentes manifestações de racismo e
discriminações possibilitam a continuidade de estigmas e hierarquias entre os
grupos raciais. Em 2020, a Pandemia escancarou a negligência do poder
público na educação dos estudantes negros no Brasil, uma vez que a grande
maioria apresenta dificuldades de acesso às aulas remotas, há uma elevada
evasão escolar e, o número de estudantes negros e indígenas que não tiveram
acesso às atividades escolares no Brasil são o triplo quando comparados aos
estudantes brancos. Para mudar esse cenário, é necessário refletir sobre as
realidades vividas por esses alunos e as políticas implementadas para incluílos. São fundamentais ações que fortaleçam o respeito à identidade,
individualidade, e cidadania desses indivíduos. A educação só será de fato um
direito, quando deixar de ser instrumento das hierarquias raciais e reprodutora
das desigualdades sociais.
Palavras-chave: Educação. Educação negra. Pandemia. Desigualdade.
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UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO COLABORATIVA COM EDUCADORAS
DE INFÂNCIA EM CONTEXTO DE PANDEMIA: DERRUBAR MUROS ENTRE
PRÁTICAS EDUCATIVAS NA NATUREZA E NO JARDIM-DE-INFÂNCIA
Raquel Ramos1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A presente investigação de doutoramento em curso integra-se no projeto
―Limites
Invis veis:
Educação
em
Ambiente
Natureza‖
(http://limitesinvisiveis.pt/pt/), que apresenta como oferta educativa, para os
Jardins-de-infância que voluntariamente nele se inscrevem, Programas de
Educação na Natureza, entre os quais o ―Programa Casa da Mata‖, destinado a
crianças dos 3 aos 6 anos e com a duração de 6 semanas.
No sentido de promover a articulação entre as práticas educativas
desenvolvidas pelas/os educadoras/es dos Jardins-de-infância que se
inscrevem neste programa e as educadoras do projeto Limites Invisíveis,
propôs-se conceber, implementar e avaliar um Programa de Formação
Colaborativa (PFC).
A presente investigação está a ser desenvolvida através de um estudo de caso
com 5 educadoras (3 de um Jardim-de-infância e duas dos Limites Invisíveis) e
16 crianças que participaram no Programa Casa da Mata entre Maio e Julho de
2021 (6 semanas).
Face ao contexto atual de pandemia foi criada uma plataforma digital, de
acesso
reservado, alocada ao Website
―Crescer sem
Muros‖
(http://crescersemmuros.pt/), de acesso público, ambos exclusivamente
desenhados e programados de acordo com os objetivos de investigação e com
as necessidades dos contextos de estudo. O PFC foi estruturado em 5 sessões
síncronas e 6 sessões assíncronas.
Durante o processo de recolha de dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas às educadoras, antes e após o PFC, foram observadas as suas
práticas nos respetivos contextos, antes, durante e após o PFC. Relativamente
às crianças, foram realizados registos em vídeo nos diferentes contextos, no
sentido de, posteriormente, serem avaliados os seus níveis de bem-estar
emocional e implicação.
Espera-se com este estudo compreender os contributos do PFC, quer na
reorientação das conceções e práticas das cinco educadoras, quer na
qualidade das experiências educativas proporcionadas às crianças.
Aspira-se, assim, contribuir para o desenvolvimento de estratégias educativas e
formativas inovadoras em Portugal e alavancar o conhecimento científico sobre
a articulação entre contextos exterior, natureza e interior, no sentido de
promover a diversidade e qualidade da oferta educativa em contextos de
infância.
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AULAS DE NATAÇÃO: DIFICULDADES E ENFRENTAMENTOS DURANTE
A PANDEMIA DO COVID-19
Rayla Pamela Costa Santos1; Profª Me. Anny Sionara Moura Lima Dantas2
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RESUMO
O Programa Laboratório Pedagógico: Saúde, Esporte e Lazer (LP-SEL) nasceu
para preencher a lacuna de ociosidade das crianças e adolescentes vivendo
em ambiente de risco, além de buscar a promoção e melhoria na educação,
saúde, qualidade de vida e interação social. O Programa ampliou-se com a
finalidade de consolidar a função social da Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB), através de atividades de extensão e facilitando o desenvolvimento
integral de todos os participantes nas diversas modalidades oferecidas, aliando
a convivência social à prática esportiva. Com o advento da pandemia do
COVID-19, o LP-SEL passou por transformações em seu funcionamento. As
aulas presenciais deram lugar às remotas, sendo elas síncronas ou
assíncronas. Por meio das ferramentas digitais utilizadas, tentamos estabelecer
a modalidade da natação e seus fundamentos de maneira adaptada, lúdica e
integrativa. Com a utilização de materiais recicláveis e de confecção própria, foi
possível introduzir os conhecimentos fundamentais da natação gerando
experiências mínimas, mas sem prejuízos didáticos. A bolsista, sob orientação
da coordenadora do Programa, planejou e ministrou aulas, e atividades
adaptadas para os alunos. Os exercícios abordaram cada fundamento da
natação (respiração, pernadas e braçadas). Para avaliar o aprendizado, de
forma contínua, observava-se a participação de cada auno ao longo das aulas
e a devolutiva dos exercícios. Os resultados foram satisfatórios no inicio do
semestre, onde os alunos participarão de forma ativa e executaram as
atividades. Esta nova forma de oportunizarmos a prática da natação foi uma
novidade, tanto para as crianças, quanto para seus pais. Isso fez com que
muitos não participassem das aulas, uma vez que não tem o acesso ao meio
líquido. Da mesma forma, foram observadas dificuldades de acesso as aulas e
na realização de algumas atividades visto que muitos não possuíam
instrumento tecnológico disponível e/ou precisavam compartilhar com outros
membros da família.
Palavras-chave: Natação. Adaptada. Pandemia.
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DESAFIOS E OPORTUNIDADES DO ENSINO HÍBRIDO NA
APRENDIZAGEM MOTORA POR MEIO DA CAPOEIRA: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Thiago Soares de Macedo1; Regiane Dias Amorim Silva¹
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O processo de aprendizagem motora é construído por uma variedade de
estímulos provenientes das experiências e oportunidades inseridas no
cotidiano de cada criança e adolescente. A Capoeira sempre foi desenvolvida
em ambiente de socialização, a qual o convívio presencial fortalece a troca de
conhecimento entre Professor e aluno elevando a qualidade da aprendizagem
por meio do professor que ensina o que aprendeu e que continua aprendendo
ao ensinar. As aulas hibridas alteraram o método tradicional de ensino da
capoeira, as quais deixaram também algumas lacunas tanto em relação ao
convivo social, quanto à aprendizagem técnica, todavia também, é necessário
considerar que transformações positivas foram encontradas. Mesmo mediante
as limitações observadas no ensino híbrido para o desenvolvimento da
aprendizagem motora, foi possível notar que à medida que as aulas
presenciais retornavam gradualmente, os alunos que conseguiram acompanhar
as aulas remotas apresentavam melhor desempenho nas aulas presenciais
que àqueles que não tiveram o acesso. Sendo a Educação Física uma área
imersa na linguagem e que sempre utilizou diversos recursos de comunicação,
digitalizar ou virtualizar esse processo não tem se apresentado fácil, mas
ampliar novas possibilidades à Capoeira e para o profissional da área, que
busca adquirir novos conhecimentos, não somente dos movimentos, mas das
diversas formas de aplicação e compartilhamento pode ser uma oportunidade
de levar a capoeira ainda mais longe, além do que antes era restrito a uma
sala ou espaços de treinos. Finalmente, refletir sobre metodologias que
abordam a utilização de ferramentas tecnológicas, sejam no formato híbrido,
presencial ou remoto, podem contribuir para o processo de ensino da Capoeira,
pois possibilitam a aprendizagem de forma significativa, mesmo sem o convívio
presencial, desde que haja o convívio social (mesmo que a distância,
virtualmente) e assim promover a preservação da arte, o combate ao
sedentarismo e o desenvolvimento motor de forma saudável.
.
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O PRIMORDIAL TRABALHO DA SALA DE RECURSO E A NECESSIDADE
DE FUNDAMENTAR A PARCERIA COM O PROFESSOR DA SALA
REGULAR
Regina Izabel D‘ Andrea Coutinho
Elizabete Cristina Costa Renders.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Com o paradigma da Inclusão surge a necessidade da valorização do trabalho
das salas de recursos multifuncionais e suas ações pegagogicas, afim de
proporcionar aos alunos com deficiência um ensino de qualidade e uma
verdadeira inclusão no espaço escolar e social. Entende-se que sem
fundamentar a parceria com o professor regente, as ações efetivadas no
atendimento das salas de recursos ficarão deficitárias.
Para planejar e organizar ações que possam verdadeiramente auxiliar os
educandos com deficiência, se faz necessário o professor especialista e o
professor regente trabalharem em parceria para que ambos possam qualificar o
atendimento ao educando com deficiência. Também vale destacar que o
trabalho desenvolvido nas salas de recursos multifuncionais não se resume
apenas ao atendimento do aluno com deficiência; com a parceria entre
professor regente e professor especialista haverá trocas de experiências e com
isso poderão avaliar as possibilidades que serão oferecidas aos alunos, para
que se desenvolva um trabalho com qualidade, que olhe paras as
especificidades de cada aluno. Quando o aluno é matriculado nas salas de
recursos é realizada uma avaliação das suas competências e de suas
necessidades, para que se possa realizar o planejamento e selecionar as
estratégias que podem ser usadas para minimizar as barreiras que dificultam
seu processo de aprendizagem.
Além do objetivo principal, o trabalho do AEE é manter o diálogo com as
famílias, adequar materiais quando necessário, disponibilizar material
específico para que algumas propostas continuem no ambiente familiar. A
formação dos profissionais da educação também é muito determinante para se
pensar no processo de inclusão com qualidade.
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PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS ACESSÍVEIS PARA UMA
PRÁTICA PEDAGÓGICA INCLUSIVA
Maria Clara Montel Gomes1; Reinaldo Feio Lima2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este resumo está inserido dentro do projeto de pesquisa que surge a partir da
construção do ―Núcleo de Estudos em Acessibilidade‖, no Instituto de
Engenharia do Araguaia (IEA), da Universidade Federal do Sul e Sudeste do
Pará (UNIFESSPA), cuja base teórica está alicerçada no tripé: Educação
Especial, Educação Inclusiva e Educação Matemática Inclusiva. Assim, a
criação do Laboratório de Ensino de Matemática Inclusivo (LEMI), que
idealizamos neste projeto de extensão, tem como objetivo promover interações,
se propondo a oportunizar aos estudantes de Matemática do IEA outras
possibilidades de ampliação de conhecimentos interdisciplinares, articulando
teoria e prática, promovendo a formação superior de qualidade por meio do
desenvolvimento de diversificadas propostas didático-metodológicas. A partir
do contato com literatura, o objetivo geral deste projeto é criar ou adaptar
materiais didáticos acessíveis para o uso do estudante deficiente regularmente
matriculado no IEA, bem como, os estudantes da rede de ensino de Santana
do Araguaia. Neste sentido, o uso de materiais didáticos acessíveis na sala de
aula que possui estudante público-alvo da Educação Especial, visa
proporcionar a utilização dos sentidos remanescentes, principalmente o tato,
possibilitando a sua aprendizagem. Metodologicamente o projeto será
desenvolvido de forma remota e os recursos necessários para a elaboração
dos materiais baixos custos serão providenciados pelos próprios bolsistas, sob
a orientação do docente responsável pelo Projeto PROLAB/04/2021, passando
por três etapas: Pesquisa bibliográfica sobre diferentes materiais didáticos
disponibilizados pela literatura; Estudo exploratório para definição de quais
materiais didáticos a serem produzidos; Para a confecção de material didático
adaptados para estudantes com deficiência visual, três elementos devem ser
trabalhados sem negligência: tamanho, forma e textura; Para a confecção de
material didático acessíveis para estudantes surdos, a capacidade de
compreensão dos diferentes conteúdos está pautada em ilustrações, modelos
didáticos, esquemas e tabelas.
Palavras-chave: Materiais didático acessíveis. Laboratório de ensino de
matemática inclusiva. Prática pedagógica inclusiva.
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ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS
Renata de Faria Barbosa1; Yara Aparecida de Paula2; Thais Cavalheri dos
Santos3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO

A pandemia devido ao novo coronavírus ocasionou uma série de desafios
pontuais no ensino de Matemática e Física. O primeiro deles é a substituição
do ensino presencial pelo ensino remoto emergencial, em um curto intervalo de
tempo. Este estudo apresenta estratégias pedagógicas para a elaboração de
um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), para o preparo de vídeo aulas e
as impressões dos alunos de IES privada e pública, frente a esse modelo de
ensino. A fim de tornar o AVA mais atrativo, acolhedor e de fácil navegação,
fez-se uso de um design educacional como estratégia para atender e engajar
os diferentes perfis de estudantes. É muito importante também empregar
recursos tecnológicos como tablets, que possuam recurso de caneta para
escrita ou mesas digitalizadoras para realização dos cálculos on line nas vídeo
aulas, (nos momentos assíncrono e síncrono). Neste estudo, são
apresentados, para reflexão e como sugestão, estratégias para o uso de
ferramentas disponíveis na plataforma adotada que apoiam metodologias
ativas para práticas docentes no ensino remoto. Os estudantes não estavam
habituados com as ferramentas utilizadas e, então, apoiamo-nos no
acolhimento inicial, definindo e explicando a dinâmica da unidade curricular
(UC). Outro ponto importante para o sucesso no processo de ensino e
aprendizagem foi a comunicação continuada e fácil acesso ao docente, através
do uso do WhatsApp, e-mails e fóruns. Preparar os alunos, explicando as
ferramentas utilizadas, sinalizar os prazos importantes e enfatizar a importância
da monitoria também foram fatores importantes que corroboraram no
engajamento desses estudantes. Sensibilidade dos docentes frente a situação
emergencial do ensino remoto auxiliaram na resolução dos eventuais
problemas com alguns estudantes. As ações pedagógicas do docente podem e
devem minimizar o impacto dessa transição repentina do presencial para o
ensino remoto. Assim, conseguimos alcançar com êxito praticamente 9% dos
alunos, reduzindo a evasão na UC.
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REFLETINDO NA APRENDIZAGEM POR MEIO DE PROJETO
Reviu Barros1
RESUMO
Este artigo, tem o objetivo de refletir como aproximar o uso das metodologias
ativas no projeto pedagógico, e colaborar com o professor nas práticas de
ensino e aprendizagem dos alunos na sala de aula e fora dela. Há muitos
recursos tecnológicos que são importantes para auxiliar a aprendizagem nesse
processo, e que já estão inseridos no cotidiano dos professores e alunos.
Diante isso, pensamos na seguinte questão norteadora para realizar este
trabalho: como interagir com as tecnologias no projeto pedagógico e o uso das
metodologias ativas (com base em projeto) para aprendizagem dos alunos?
Para tentar responder e pensar nessa indagação, fomos buscar apoio na
literatura e na pesquisa exploratória da experiência vivida por meio de um
projeto pelos alunos da sexta série do Ensino Fundamental de uma escola
estadual da região metropolitana de Campinas. Sabemos que, as ferramentas
tecnológicas estão presentes em todos os momentos da vida, e dos afazeres
de cada aluno/professor, porém a identificação delas como estratégia de
ensino vai depender das habilidades de cada um que se propõe a utilizá-las
com esta finalidade. É a familiaridade do professor com o meio eletroeletrônico
utilizado no cotidiano, que o tornará capaz de adaptá-lo ao uso escolar. Os
resultados da pesquisa feita pelos alunos, foram notórios para o crescimento
intelectual de conhecimentos deles, e para desenvolver as habilidades,
competências de cada um que participou e fez parte do trabalho. O avanço na
aprendizagem, percebeu-se na participação de cada integrante nas atividades
realizadas. Nesse aspecto, apresentamos essa sugestão/proposta com a
finalidade de contribuir, auxiliar o professor para desenvolver estratégias de
ensino revendo suas práticas, e desse modo, possa melhorar o processo de
aprendizagem dos alunos.
Palavras-Chave: Tecnologia, Metodologias Ativas, Projeto e Aprendizagem.
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PRÁTICAS EXITOSAS DECORRENTES DE UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA
E PARTICIPATIVA ATRELADA AO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS
Rita Vilaça1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A prática de uma Gestão Democrática e Participativa nos diz que, quanto maior
for a participação e o envolvimento dos profissionais da educação no processo
de tomada de decisão, melhor será o seu envolvimento e, consequentemente,
a contribuição para a construção de uma sociedade mais justa, digna e
equitativa para todos(as) será mais efetiva. A experiência descrita, ocorreu em
uma escola pública estadual da cidade de Belo Horizonte (MG),que vem desde
2016 caminhando nesta vertente e, por meio de uma educação dialógica busca
construir conhecimentos significativos e afetivos no contexto educativo. A
escola que abrange o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio, possui uma
gestão aberta ao diálogo e que busca compreender as adversidades que
perpassam pela profissionalização docente e atua nas tessituras de ações que
auxiliem a minimizar as fragilidades que emergem deste contexto. Em
decorrência da pandemia do coronavírus, mudanças profundas permeiam o
universo educacional carecendo de mudanças de hábitos urgentes e
necessárias. Essas mudanças afetaram os aspectos afetivos e emocionais dos
profissionais da educação, o que desencadeou novas (re)estruturações da
gestão, no intuito de acolher estes sujeitos que encontravam-se
desestabilizados mediante tantas atribulações existentes no trabalho docente
frente às condições atuais. Por intermédio de uma atitude empática, a gestão
iniciou uma série de ações para encorajar estes profissionais. Diante das
condições experienciadas no dia a dia com os profissionais, optou-se por iniciar
uma série de diálogos buscando a formação de líderes educacionais e
abordando temáticas englobando as habilidades socioemocionais e afetivas
destes individuos e atitudes e valores inerentes ao trabalho docente. Esses
diálogos frutíferos possibilitou um estreitamento de laços e maximizou a
coletividade, de forma que, por meio dos capacitações contínuas, os
profissionais começaram a expor mais seus saberes referentes à profissão
docente entendendo que os contextos educacionais são um lócus de produção
de conhecimentos e preparação de sujeitos críticos e reflexivos para atuarem
na sociedade.
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ENSINO HÍBRIDO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O USO DA SALA
DE AULA INVERTIDA
Rizaldo da Silva Pereira1; Arthur Gonçalves Machado Junior2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este relato faz referência às estratégias de ensino utilizadas na implementação
do curso de formação continuada ensino integrado de álgebra, aritmética e
geometria para professores dos anos inicias do Ensino Fundamental, vinculado
à pesquisa de mestrado, intitulada -―Intradisciplinaridade e o ensino de álgebra
nos anos escolares iniciais: pressupostos teórico-metodológicos para a
formação do professor que ensina matemática‖ que em virtude das medidas
protetivas adotadas em combate a proliferação do COVID-19, foram
organizadas com base nos pressupostos metodológicos do Ensino Híbrido. A
organização dos encontros formativos se deu a partir da organização da Sala
de Aula Invertida, que faz parte das Metodologias Ativas. Por entender que
uma pesquisa realizada no modelo híbrido é algo novo, planejamos as ações
com o objetivo de familiarizar os professores colaboradores com as tecnologias
que foram utilizadas com o intuito de tornar possível a realização da ação,
realizando encontros formativos on-line (síncronos e assíncronos), encontros
formativos presenciais e tarefas extraclasse, por meio de ferramentas
tecnológicas educacionais do Google For Education. A pesquisa é de cunho
qualitativo em uma abordagem colaborativa, realizada de julho a dezembro de
2020, em São Francisco do Pará. As ações foram acompanhadas e registradas
por meio de questionários online, registros de áudio e material produzido pelos
professores e pesquisador através das ferramentas tecnologicas adotadas. Por
fim, consideramos que as ferramentas tecnológias, por meio do Ensino Híbrido
e da metodologia ativa Sala de Aula Invertida tornou possível o processo
formativo dos professores, bem como a percepção de que o Ensino Híbrido e o
modelo de ensino Sala de Aula Invertida fornecem uma importante contribuição
para essa ambiência de aprendizagem, impulsionando uma organização
curricular diferenciada e nova configuração de organização das aulas,
atendendo as exigências e necessidades presentes no Ensino Híbrido.
Palavras-chave: Formação continuada de professores. Ensino Híbrido. Sala de
Aula Invertida.
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O ENSINO HÍBRIDO NAS AULAS DE BIOLOGIA DO ENSINO MÉDIO: O
QUE PENSAM OS PROFESSORES?
Robério Rodrigues Feitosa1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A utilização de tecnologias e recursos digitais possibilita uma colaboração com
os processos de ensino e aprendizagem. O ensino híbrido (EH) combina o
online com as interações presenciais, promovendo personalização do
aprendizado. Este trabalho objetivou analisar a percepção de professores de
Biologia sobre a inserção do ensino híbrido, destacando suas vantagens e/ou
contratempos para autonomia e protagonismo dos alunos. Trata-se de um
recorte de uma investigação qualitativa e exploratória mais ampla (monografia),
realizada a partir de uma pesquisa-ação com seis (6) docentes de uma escola
pública de Ensino Médio localizada no município de Acopiara/CE. Para
obtenção dos resultados, fez-se uma abordagem sobre EH mediante uma
palestra com uso de Power Point e vídeos. Buscou-se um feedback dos
participantes por intervenção de dez perguntas feitas no momento de
apresentação, onde, para este trabalho, foram analisadas apenas quatro delas.
Os resultados sinalizam que os professores fazem uso recorrente das
tecnologias educacionais em suas práticas pedagógicas. A maioria ressaltou
que busca utilizar vídeos, slides atrativos e animações, de modo que a
aprendizagem dos conteúdos ministrados com ou sem o auxílio do livro
didático não se restrinja a redoma tradicional de ensino. Os sujeitos
mencionaram que tecnologia e internet devem ser aliadas do professor,
ressaltando que sua inserção nas aulas de Biologia contribui para que elas se
tornem dinâmicas e atrativas e os conteúdos, assimiláveis. Os docentes
mostraram entender o EH como um modelo educacional que contempla o uso
da tecnologia em sala de aula, favorecendo os processos educativos, o que
facilita sua inserção no contexto escolar. Considera-se que o estudo
proporcionou reflexões quanto à inovação das metodologias utilizadas pelos
educadores e como eles devem incluir novas abordagens em suas aulas. É
interessante possibilitar momentos de pesquisa, interação e aulas
participativas, apresentando novas formas de ensinar e aprender os conteúdos
de Biologia.
Palavras-chave: Tecnologias educacionais. Ensino-aprendizagem. Prática
docente.
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REDES SOCIAIS NO CONTEXTO EDUCACIONAL: O FACEBOOK COMO
FERRAMENTA DIDÁTICO-METODOLÓGICA
Luana Vinuto Silva1; Robério Rodrigues Feitosa2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O ensino, por ser desafiador, requer planejamento, compromisso e
intencionalidade pedagógica. Atualmente, esses desafios se tornam mais
evidentes, sobretudo quando considerado o avanço das tecnologias e a
necessidade de incluí-las nos processos de ensino e de aprendizagem. Diante
disso, é preciso pensar na utilização dessas ferramentas e das mídias sociais,
destacando o Facebook como estratégia colaborativa nas atividades
educacionais e considerando os desafios de seu uso. O presente trabalho
objetivou identificar as implicações da utilização do Facebook por estudantes
de uma escola pública de Ensino Médio, localizada no município de
Acopiara/CE, bem como os desafios e as possibilidades do uso dessa
ferramenta como recurso didático. Apresenta uma abordagem qualiquantitativa, envolvendo alunos do 1º ao 3º ano de uma escola pública de
Ensino Médio de Acopiara/CE. Trata-se de um recorte de uma pesquisa mais
ampla. Fez-se uma sondagem para verificar se/como os estudantes utilizavam
o Facebook. Partiu-se dessa demanda inicial para inseri-lo como recurso
educacional nas aulas de Biologia. Para a coleta de dados, utilizou-se um
questionário semiestruturado contemplando os objetivos deste estudo. A
participação dos sujeitos foi voluntária e anônima, amparada nos aspectos
éticos e legais da resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde
(CNS). Os resultados sinalizam que a maior parte dos discentes utiliza redes
sociais frequentemente, sendo as mais acessadas: WhatsApp e Facebook.
Eles passam, no mínimo, uma hora conectados nesses meios de comunicação
e a maioria permanece online de duas a cinco horas. Percebe-se que esses
jovens não utilizam as redes socias para fins pedagógicos (pesquisas,
resolução de atividades, etc.), buscando, principalmente, lazer e
entretenimento. Os discentes mencionam a busca de novas amizades e as
publicações de amigos como as principais vantagens e atrativos para o uso.
Espera-se suscitar novas investigações e debates acerca da utilização do
Facebook nos processos de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Tecnologias digitais. Mídias sociais. Ensino-aprendizagem.
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O ENSINO REMOTO E SUAS POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS NA ERA
DAS NOVAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA EDUCAÇÃO
Roberta Lima1

RESUMO
Este artigo tem como propósito refletir sobre o uso das metodologias ativas na
realidade de uma escola pública situada na cidade do Rio de Janeiro. Propõe
uma reflexão sobre como lidar com os percalços e desafios de incluir os alunos
conforme um novo universo online de ensino.O presente trabalho é uma coleta
de dados de práticas pedagógicas com uma pesquisa bibliográfica de revisão
literária.A análise informacional será feita a partir do uso de plataformas digitais
e a criação de vídeo-aulas com enfoque interdisciplinar.Os resultados obtidos
levam a crer na viabilidade futura da utilização tecnológica nas realidades
docentes.Apesar de todos os avanços, existem estratégias indispensáveis de
maiores impactos dos recursos didáticos nas salas de aula relacionados não só
a gestão educacional com também a implantação de ferramentas
financeira.Conclui-se a necessidade preemente da reivenção escolar no
contexto das Tecnologias de Informação e Comunicação.
Palavras-chave: Metodologias ativas. Práticas pedagógicas. Tecnologias de
Informação e Comunicação.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA, IMPACTOS DA PANDEMIA NA PREPARAÇÃO
E FORMULAÇÃO DE UM PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA COM
MACROALGAS
Roberta Quintino1; Fabio Nauer2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Devido a pandemia de Sars-Cov-2, a sociedade precisou adequar
processos para conseguir manter o distanciamento social. De maneira
repentina professores e alunos foram direcionados para salas de aula digitais
para garantir a continuidade dos estudos (Santos et al., 2021). Este relato
apresenta minha experiência ao me preparar e formular um projeto de iniciação
científica durante o distanciamento social e comparar com minhas experiências
anteriores em período pré-pandemia. Durante o ano de 2019 tive a
oportunidade de realizar visitas para conhecer mais sobre pesquisas com algas
marinhas, estive por duas vezes no LAM (Laboratório de Algas Marinhas USP), três vezes no Departamento de Ficologia do IBT-SP (Instituto de
Botânica de São Paulo) e uma coleta em campo, no costão rochoso da Praia
de Cibratel I, litoral de São Paulo (SP). Durante todas essas oportunidades
presenciais pude conhecer mais sobre a linha de pesquisa, participar de duas
atividades em laboratório e uma em campo, conhecer outros pesquisadores e
suas rotinas e, também, trocar experiências com outro aluno de iniciação
científica, além de manusear equipamentos e organismos objetos de estudo. O
projeto inicial, na área de fisiologia, necessitaria, de pelo menos, quarenta dias
consecutivos no laboratório, para a realização do experimento. Com o advento
da pandemia e o distanciamento social, foi necessário reformular o projeto, da
área de fisiologia para ecologia, onde os objetivos do projeto pudessem
enquadrar as medidas de prevenção da contaminação, e então seguirá com
apenas quatro atividades de campo e idas limitadas ao laboratório. Diferente do
período pré-pandemia, a reformulação do projeto se deu somente pelos meios
digitais. Sendo a experiência de IC limitadora, em que a interação com outros
professores e alunos em geral, neste momento, não serão possíveis ou muito
reduzidas.
Palavras-chave: Macroalgas. Pandemia. Iniciação Científica.
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EXPECTATIVAS E A REALIDADE VIVENVIADAS DURANTE
O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM MATEMÁTICA NO
MODELO DE ENSINO REMOTO
Maria Izabel da Silva1; Rodiney Marcelo Braga dos Santos2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este relato tem por seu objetivo, apontar expectativas e a realidade vivenciadas
durante o estágio curricular supervisionado em Matemática, através do modelo
de ensino remoto, no período atual de pandemia. O estágio foi realizado em
duas turmas dos anos finais da etapa do ensino fundamental, sexto e sétimo
anos, na E.M.E.I.F. José Pereira de Queiroz, situada na zona rural de Poço
Dantas, Paraíba, nos meses julho e agosto do corrente ano. Durante a etapa
de observação, ficou evidente a dificuldade que o professor enfrentava com a
ausência dos alunos nas aulas síncronas em virtude da falta de recursos.
Diante de tantas dificuldades, inclusive a distância causada pela pandemia, o
professor decidiu utilizar como estratégia para sua prática de ensino, a
gravação de vídeos caseiros, os quais traziam a explanação dos conteúdos, a
resolução de problemas e as correções das atividades aplicadas. Durante o
evento da nossa regência, no sexto ano, continuamos com a mesma
metodologia utilizada pelo professor supervisor, onde contribuímos com a
aprendizagem dos estudantes, quando foram abordadas as operações
aritméticas fundamentais, pois, durante a observação participativa, foram
evidenciadas dificuldades quanto à operacionalização aritmética. Todavia, a
regência no sétimo ano foi um pouco diferente da experienciada no sexto ano,
pois utilizamos o recurso Google Meet em virtude da participação mais efetiva
da referida turma. Em ambas turmas, identificamos dificuldades como a
adaptação, o tempo e a pouca interação. No entanto, constatamos a
importância da humanização em sala de aula, que é essencial para uma
melhor convivência entre professores e alunos. Contudo, no exercício do
estágio supervisionado, a articulação dos conhecimentos científicos,
tecnológicos e didáticos por meio do planejamento e elaboração de videoaulas,
objetivando um processo de ensino e a aprendizagem qualitativo neste
momento de pandemia constituiu-se como uma potencialidade formativa para a
construção da nossa identidade como futuro professor.
Palavras-chave: Formação de professor. Estágio supervisionado. Ensino
remoto.
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MODELAÇÃO MATEMÁTICA E ATIVIDADE PROFISSIONAL COMO
PRÁTICA EM SALA DE AULA: METODOLOGIA ATIVA NO ENSINO DE
MATEMÁTICA
Rodolfo Magliari de Paiva1; Evanilton Rios Alves2; Marilena Aparecida de Souza
Rosalen3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO

A Matemática é vista por grande parte dos alunos como algo que não possui
utilidade prática no dia a dia, tão pouco como algo que tenha relação direta
com a prática de alguém, ou com alguma área e com alguma profissão. Isto,
possivelmente, contribui para que os alunos não a vejam como algo
interessante e importante de ser estudado e aprendido. Com base nisso, se o
professor trouxer para a sala de aula a Modelação Matemática por meio de
atividades profissionais que fazem uso da Matemática, em forma de
Metodologia Ativa, acreditamos que possibilitará aos alunos uma vivência desta
e possivelmente torná-la mais atrativa. O objetivo da proposta é contribuir para
a formação inicial e continuada de professores de Matemática para a Educação
Básica, estimulando o docente para que traga, no contexto da sala de aula,
uma atividade profissional para ser estudada de modo que seja possível unir a
Matemática formal com a informal, ao compreender quais entes matematicos
estão envolvidos. A pesquisa de referência teve como Metodologia a Pesquisa
Qualitativa, e como técnica de coleta de dados, a entrevista com marceneiros
(atividade profissional escolhida). Os resultados sugerem que a escola
desenvolva projetos de modo a aproveitar o conhecimento matemático de
atividades profissionais, afim de estabelecer uma relação entre a Matemática
que é ensinada na escola (acadêmica), com a Matemática de atividades
profissionais (não acadêmica), tornando-a mais concreta. Acreditamos que esta
é uma proposta que contribui para o processo de ensino e aprendizagem da
Matemática, provocando também reflexões na prática pedagógica do educador
matemático em sala de aula.
Palavras-chave: Modelação Matemática. Metodologia Ativa. Ensino de
Matemática.
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CARACTERIZANDO EGRESSOS: COMPREENDENDO ESTUDANTES DE
UM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CAMPO GRANDE, MS
Rodrigo Lopes Miranda1; Luziane de Fátima Kirchner 2; Márcio Luis Costa3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A avaliação do Sistema de Pós-graduação no Brasil, realizado pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
paulatinamente vem incluindo novos indicadores que sinalizam para a
necessidade de uma formação mais integral de mestres e doutores. Nessa
seara, emerge o acompanhamento de egresso como um indicador relevante.
Esse trabalho objetiva descrever e analisar características de alunos egressos
do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Católica Dom
Bosco (UCDB) entre 1999 a 2019. Estima-se delinear parcialmente o perfil de
egresso desses alunos ao levantar nos arquivos do Programa informações
sobre gênero, educação pregressa e procedência. A UCDB se encontra em
Campo Grande - Mato Grosso do Sul (MS) e se constituiu como o único
Programa com Doutorado em Psicologia no estado. O recorte temporal
compreende os vinte primeiros anos de sua existência. Os resultados indicam
um total de 261 alunos, sendo 245 mestres e 16 doutores. Os dois cursos têm
perfil eminentemente feminino, com 176 mulheres e 85 homens. Isso tem
relação com as áreas mais frequentes de graduação dos estudantes,
historicamente vinculadas ao gênero feminino: Psicologia (n = 150),
Enfermagem (n = 20) e Pedagogia (n = 13). Nos dois cursos, eles são
frequentemente oriundos da própria UCDB (n = 149) e, suas instituições de
origem - graduação ou mestrado – são predominantemente do estado de MS (n
= 203), particularmente da capital (n = 188). Os resultados sugerem que o
Programa tem produzido impacto local e regional com a formação de mestres e
doutores. Novos estudos sobre a inserção e permanência no mercado de
trabalho, bem como sobre o impacto social de profissionais academicamente
qualificados para a docência e produção científica permitirão compreender a
história, a conformação e o compromisso social do ensino superior da cidade
de Campo Grande.
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LIDERANÇA EDUCADORA E APREENDEDORISMO®: A CONSTRUÇÃO DE
UMA EDUCAÇÃO 4.0 NA SOCIEDADE DA APRENDIZAGEM
SANTOS, Rodrigo1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente estudo teve como obejetivo geral compreender os principais
desafios e perspectivas, quanto a formação continuada de líderes educadores,
como elemento fundante de uma ‗educação 4.0‘ na sociedade/economia da
aprendizagem. Para muito além de uma era de mudanças, constata-se, a guisa
de ideia central, que estamos imersos em uma mudança de era, onde por tudo
o que se nos apresenta, valores/perspectivas das economias de propulsão
agrícola, industrial, da informação e, mesmo, do conhecimento, parecem
absolutamente esgotados, ante os desafios de uma nova sociedade volátil,
ambígua, complexa e incerta, na qual o ato, efetivo e afetivo, de aprender –
mais, melhor e mais rápido – torna-se a fronteira definitiva, para emancipação
de indivíduos, escolas, empresas e governos. Através de uma revisão de
literatura de base teórica, porém lastreada em papers, discussões e resultados,
emanados de profícuos trabalhos de campo, em Gestão, Educação, Política e
Estratégia, o estudo aponta o papel central de uma perspectiva, aqui
denominada, do Apreendedorismo®, para pessoas e organizações. Tal
abordagem, surge como superadora do reducionismo que limita: o educativo,
ao escolar; a práxis docente, a sala de aula; o empreender, ao ato de abrir
empresas; e o aprender ao acúmulo de informações/conhecimentos. Apontase, por fim, traçados, limitações, desafios e perspectivas do ensinar a
empreender, do aprender a ensinar e do empreender novas metodologias
ativas de aprendizagem, onde os elementos constitutivos de uma sociedade
4.0, tais como big data, internet das coisas, inteligência artificial e realidade
aumentada, entre outros, possam coadjuvar para uma educação inovadora,
colaborativa, transdisciplinar e multirreferencial. Busca-se assim,
como
contributo basilar, suplantar um modelo socioeducacional pautado no
memorizar, reproduzir e seguir, em detrimento da construção de um ser
epistêmico, capaz de refletir, criar e liderar/transformar.
Palavras-chave: Apreendedorismo®. Liderança Educadora. Sociedade da
Aprendizagem.
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FORMANDO FUTUROS PROFESSORES ATRAVÉS DO PROJETO PIBID:
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Mônica de Cássia Siqueira Martines1; Róger Santana da Silva2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de relatar a experiência vivenciada pelos autores
com o Programa de Iniciação à Docência (PIBID) na Universidade Federal do
Triângulo Mineiro (UFTM). Julgamos importante apresentar esta vivência
devido ao caráter diferenciado no cenário educacional provocado pela
pandemia causada pelo COVID-19. As atividades do subprojeto Matemática
estão sendo realizadas através do Google Meet, Classroom e Discord. Os
objetivos do PIBID Matemática desta edição 2020 é evidenciar a importância
do(a) docente conhecer o local onde irá atuar, as instalações físicas, as normas
de funcionamento, as legislações, os direitos e os deveres dos cidadãos;
conhecer o papel do professor; aprender a fazer reflexão constante; aprimorar
a prática docente; provocar discussões, mediante estudo de textos sobre
Educação Matemática, Ensino de Matemática e Metodologias Ativas no Ensino
de Matemática; planejar atividades de regência. Até o momento, os(as)
bolsistas tiveram 3 momentos de planejamento de atividades de sequências
didáticas e oportunidade de aplicar 2 delas. Nas duas atividades de regência
efetivadas percebemos dificuldade dos(as) bolsistas em recorrer às
metodologias estudadas, usaram aulas expositivas. Tal fato ocorreu justamente
por terem sido expostos à essa metodologia a maior parte de suas vidas
escolares. Na terceira atividade de regência, em planejamento, os(as) bolsistas
estão elaborando uma sequência didática utilizando a metodologia sala de aula
invertida, metodologia esta sugerida pela rede de ensino municipal, para
melhor acompanhar as atividades dos(as) estudantes da educação básica, que
retornaram as atividades escolares em modo híbrido de ensino, no início de
agosto de 2021. Esperamos que nessa experiência consigamos mostrar
domínio nestas novidades pedagógicas, a saber, ensino híbrido e sala de aula
invertida.
Palavras-chave: Pibid. Formação Inicial. Matemática.
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Prática docente: Relatos de professores(as) durante o ensino remoto da
Pandemia de Covid19.
Rosangela Bitencourt[1]

Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O que aconteceu? Em de março de 2020 as instituições de educação do
Brasil tiveram que se adaptar a um ―meio de ensino novo‖, dentro de casa.
Com o ensino remoto, a prática docente ficou à mercê da pandemia da
Covid19. A seguinte questão foi apresentada aos professores(as) de uma
escolas da rede estadual de ensino de Minas Gerais: Como foi sua experiência
de lecionar em meio à pandemia? Descreva suas angústias e frustrações, mas
também suas conquistas como Professor(a) de Educação Básica em meio a
pandemia da Covid 19, O formulário foi enviado por meio de um ―link‖ no grupo
formado pelo aplicativo de troca de mensagens e comunicação pela internet
criado pela escola. Dentre os relatos recebidos observa-se que os
professores(as) foram surpreendidos e as atividades remotas os levaram a
uma utilização de metodologias, estratégias de aprendizagem e recursos
didáticos que antes não eram utilizados no cotidiano da escola. A maioria dos
professores investiram em tecnologia para, poder de uma forma bem
complexa, alcançar os alunos que ficaram perdidos no meio desse turbilhão de
emoções que a pandemia trouxe junto com perdas de pessoas queridas
próximas de todos. Dia a dia os professores(as) lutaram para não adoecerem,
não apenas com os vírus da Covid19, mas também com o abalo emocional
provocado por ele. Cursos de capacitação foram a solução para muitos
problemas enfrentados durante essa prática docente remota, as oportunidades
de busca de autoaprendizagem amenizou o descaso de uma estrutura de
ensino brasileira. Hoje esse sistema de ensino busca soluções eficientes para
o retorno presencial das aulas com segurança. Precisávamos de uma
pandemia para aprendermos que a escola não é só um prédio. O foco não
pode estar no ensino, mas deve estar na aprendizagem.
Palavras-chave: Relato. Prática Docente. Prática Docente
Mestrado em Ensino de Ciências, Universidade Federal de Ouro Preto,
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DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PLURILINGUE E
MULTIMODAL PARA O TRABALHO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E
REMOTA
Rudson Edson Gomes de Souza1 Selma Alas Martins2

Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O contexto pandêmico ocasionado pela covid-19 evidenciou a importância do
uso das tecnologias digitais nas redes de ensino, não apenas para os alunos,
mas inclusive se impondo, num primeiro momento, como sendo o único meio e
também o grande desafio para a realização dos próprios cursos de formação
de professores. Em Natal (Brasil), a formação continuada dos docentes de
língua portuguesa, da rede municipal de ensino, já acontece de forma
multimodal, a partir de ações deliberadas pelos próprios professores. Uma
dessas ações, corresponde à necessidade do trabalho com os gêneros
discursivos na perspectiva do Plurilinguismo, devido a inserção curricular da
competência de intercompreensão nos Referenciais Curriculares para o Ensino
de Língua Portuguesa – Anos Finais do Ensino Fundamental (11 a 14 anos) e
EJA
(Educação de Jovens e Adultos), do município de Natal. Para
enfrentarmos esse contexto emergencial, refletir sobre ações de formação com
foco no processo de ensino-aprendizagem híbrido, parece-nos ser, também,
uma necessidade das mais urgentes. Sendo assim, buscamos apresentar os
primeiros resultados de pesquisa realizada em estágio pós-doutoral cujo
objetivo é o de desenvolver material pedagógico multimodal em quatro idiomas:
português, francês, espanhol e italiano. Buscamos oferecer subsídios teóricometodológicos que possam auxiliar esses profissionais no planejamento,
mobilização e desenvolvimento de atividades remotas. Nossa proposta de
atividades para o ensino híbrido ancora-se nos estudos sobre plurilinguismo e
intercompreensão, em contribuições dos estudos sobre os gêneros discursivos
e em estudos sobre inovação e tecnologias digitais na sala de aula. Esperamos
apresentar material didático plurilingue e multimodal nos formatos flipping book
on-line, PDF e impresso, incluindo, ainda, um curta de animação com a opção
de alternância entre os idiomas citados, tanto para os áudios quanto para as
legendas.
Palavras-chave:
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Projeto integrador Como não adiantar o fim do mundo: experiência
interdisciplinar no ensino remoto
Samira dos Santos Ramos1; Willians Ribeiro Mendes2; Renato Emanuel Silva3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Em 2020, a pandemia de COVID-19 e a emergência sanitária levaram ao
Regime de Exercício Domiciliar Emergencial no âmbito do Instituto Federal de
Mato Grosso (IFMT), resultando na necessidade de ressignificar o processo
educativo para garantir o direito à educação dos estudantes. Assim o projeto
integrador ‗Como não adiantar o fim do mundo‖ foi concebido, sendo executado
por docentes de áreas propedêuticas e técnicas do Câmpus Primavera do
Leste para alunos do Ensino Médio Técnico. O projeto teve como premissas o
acolhimento de estudantes através de um ensino que não ignorasse a
pandemia em andamento, minimizando o impacto negativo do ensino remoto
em seus ambientes familiares, bem como a responsabilidade da Educação em
refletir sobre o conhecimento científico pautados na ética, nos direitos humanos
e na compreensão holística da vida na terra. Então, os docentes elegeram
metodologias baseadas na transdisciplinaridade e, organizadas em 4 eixos
temáticos, dialogando com diferentes instrumentos pedagógicos, estudaram
assuntos como as pandemias; hipótese de Gaia; sustentabilidade; soberania e
segurança alimentar; fake news, racismo, saúde mental e exercícios físicos
durante a pandemia. Como resultado do processo de ensino, os estudantes
produziram um Diário de Bordo, no qual documentaram seus aprendizados,
relações com outros conhecimentos e sensações. A percepção destes foi de
que o projeto integrava conhecimentos, antes isolados, e que isso criou uma
nova forma mais orgânica de se relacionar com questões do mundo real. Como
produto foram realizados quatro eventos, disponíveis no youtube, nos quais os
estudantes expuseram seus trabalhos. Os docentes consideram que o projeto
obteve êxito nas temáticas e na proposição da interdisciplinaridade como um
caminho para o ensino remoto. No entanto, foi desafiador conciliar as ementas
das disciplinas com as propostas temáticas, bem como a conscientização do
potencial de novas abordagens para a comunidade escolar, devido a sua
dependência do modelo tradicional positivista.
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INTERDISCIPLINARIDADE E CONTEXTUALIZAÇÃO PARA NOVAS
PERSPECTIVAS EDUCATIVAS FRENTE AO DESAFIO DO ENSINO
HÍBRIDO
Sandra Aparecida dos Santos1; Anelise Grünfeld de Luca2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Partindo da premissa que o fazer pedagógico em sala de aula carece de
instrumentos e recursos que favoreçam a tarefa de ensinar e que estejam a
favor das propostas pedagógicas do professor, considera-se que os livros
paradidáticos e/ou de divulgação científica, podem assumir o papel de
contextualização, de aprofundamento, de elaboração de situações problemas e
até mesmo de encantamento pelos conteúdos conceituais. O movimento
docente compartilhado neste trabalho relata a prática de minicursos
ministrados em eventos da área do ensino das Ciências da Natureza, para
licenciandos e professores. Os mesmos possibilitaram práticas investigativas e
dialogadas, a partir de diferentes textos de divulgação científica, no processo
de ensino e de aprendizagem das Ciências, em particular da Química e da
Biologia. Ocorreram por meio de uma abordagem interdisciplinar e
contextualizada que pretendia: propor estratégias de leitura e de escrita
problematizando situações de ensino novas e abertas; sugerir atividades
experimentais relacionadas ao tema; apresentar propostas para abordar
episódios da história da ciência na interface com o ensino; promover o
exercício de criar atitudes capazes de enfrentar a aprendizagem como um
problema a ser resolvido. Ao elaborar os respectivos minicursos, as autoras
pretendiam compartilhar com os participantes as experiências de suas práticas
pedagógicas que consideraram significativas no ensino escolar das áreas já
citadas. Frente ao momento desafiador da implementação do ensino híbrido,
torna-se evidente as percepções dos participantes quando, por meio de
perguntas abertas, identificaram o potencial dialógico das propostas,
legitimando a adaptabilidade das mesmas para a efetivação de aulas
presenciais físicas e no ambiente virtual. A inovação na escola perpassa pela
disponibilidade e disposição em olhar problemas educativos, por vezes já
existentes, mas com abertura e flexibilização de seus elementos a partir de
uma nova perspectiva que considere o estudante como um interlocutor do
processo.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Contextualização. Ensino Híbrido.
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TÍTULO EM PORTUGUÊS EM NEGRITO, CAIXA ALTA, CENTRALIZADO,
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ATYPICAL E O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
FERNANDA ALVES CARVALHO1;
JOSIANE DA COSTA MAFRA2;
BEATRIZ NUNES SANTOS E SILVA 3;
RESUMO
O presente artigo traz para discussão o transtorno do espectro autista a partir
da análise do seriado Atypical, mostrando dessa forma as alterações advindas
desse transtorno no cotidiano familiar de pessoas que convivem com esse
transtorno todos os dias. Além de alguns aspectos importantes de serem
observados para um diagnóstico precoce do transtorno, que auxilia no melhor
desenvolvimento destes indivíduos para o convívio em sociedade.
Palavras-chave: TEA/autismo, relações familiares, seriados.

INTRODUÇÃO

A partir da série televisiva norte-americana Atypical, e da análise de referências
bibliográficas será trabalhado neste artigo as mudanças nas relações em
principal nas familias, advindos da descoberta de que algum membro da família
apresenta algum grau do Transtorno do Espectro Autista (TEA).
No DSM-V diz que:
―As caracter sticas essenciais do transtorno do espectro autista são preju zo persistente na
comunicação social recíproca e na interação social (Critério A) e padrões restritos e repetitivos
de comportamento, interesses ou atividades (Critério B). Esses sintomas estão presentes
desde o início da infância e limitam ou prejudicam o funcionamento diário (Critérios C e D). O
estágio em que o prejuízo funcional fica evidente irá variar de acordo com características do
indivíduo e seu ambiente. Características diagnósticas nucleares estão evidentes no período
do desenvolvimento, mas intervenções, compensações e apoio atual podem mascarar as
dificuldades, pelo menos em alguns contextos. Manifestações do transtorno também variam
muito dependendo da gravidade da condição autista, do nível de desenvolvimento e da idade
cronológica; da o uso do termo espectro.‖

Esse trabalho visa auxiliar na disseminação do conhecimento e de
informações frente ao TEA a partir de exemplos comuns do dia a dia como
seriados, para trazer de forma mais próximas a população em geral auxiliando na
disseminação destas informações para que as transformações familiares advindas
desse processo sejam mais tranquilas.
DESENVOLVIMENTO:
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A série Atypical tem atualmente três temporadas e relata as experiências de
Sam, um adolescente de 18 anos com TEA de alta funcionalidade, onde ele
trabalha em uma loja de eletrônicos e posteriormente inicia sua faculdade,
mostrando situações que para pessoas neurotípicas, são interações menos
complexas de serem realizadas como arrumar uma namorada, comprar roupas
novas, mas que para ele gera grande ansiedade, pois, pessoas que se
encontram dentro do espectro, tem dificuldades com interações sociais e
dificuldades para lidar com mudanças, nessas ocasiões se torna muito comum
o uso de comportamentos repetitivos como no caso dele de ficar batendo um
lápis em um elástico entre os dedos.
Além disso é comum a extrema dificuldade de lidar com barulhos, ruídos como
um zíper fechando, músicas ou diversas pessoas conversando ao mesmo
tempo onde existe a mistura de diversos estímulos, dessa forma pessoas com
o autismo tem dificuldades de lidar com esses vários estímulos, na série Sam
chega até mesmo a utilizar um fone com isolamento de ruídos para que a
quantidade excessiva de barulhos não o fizesse ter um surto.
Sam gostava de comer todos os dias alimentos específicos como os
empanados de frango, ou queijo quente por ser mais fácil, e até mesmo
quando não encostava nos bancos dos ônibus que mostra outro aspecto do
TEA, em que ―[...]. também comum se observar crianças autistas fascinadas
por certos estímulos visuais, como luzes piscando e reflexos de espelho bem
como tendo certas aversões ou preferências por gostos, cheiros e texturas
espec ficas [...]‖ (SILVA; MULICK, 2009, p.120).
O diagnóstico de uma doença crônica no âmbito familiar, especialmente em se
tratando de crianças, constitui uma situação de impacto, podendo repercutir na
mudança da rotina diária, na readaptação de papéis e ocasionando efeitos
diversos no âmbito ocupacional, financeiro e das relações familiares. Frente ao
momento de revelação da doença ou síndrome crônica, a exemplo do TEA, a
família comumente perpassa por uma sequência de estágios, a
_______________________________________________________________
__________ ISBN: DOI:
saber: impacto, negação, luto, enfoque externo e encerramento, as quais estão
associadas a sentimentos difíceis e conflituosos. (Pinto RNM. et.al, 2016)
A partir dessa podemos inter-relacionar as mudanças familiares ocorridas na
família de Sam quando aos 4 anos ele foi diagnosticado com TEA. Seu pai
Doug com o impacto do diagnostico fugiu de casa por se sentir perdido e sem
saber como reagir negando a existência do transtorno do filho, posteriormente
voltou para casa, mas ainda continuava certo distanciamento até a
adolescência do filho, que com a sua evolução e ele convivendo melhor em
sociedade, as dúvidas recorrentes da adolescência, o fez perceber que poderia
ter uma relação com o filho, conversar sobre relacionamentos e com isso se
reaproximaram, tornando posteriormente o apoio do filho.
Já a mãe Elsa se entregou de cabeça a entender e cuidar do filho, buscando
todas as formas possíveis para que pudesse ajuda-lo da melhor forma
possível, buscando grupos terapêuticos, lendo livros, pesquisando, buscando
atendimento multidisciplinar para o seu desenvolvimento, em especial a
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psicoterapia, que mostra sua importância no tratamento da série. Mas no
momento em que o filho se tornou mais independente e passou a realizar
diversas atividades sozinho, ela viveu a parte do luto e da incompreensão de
seu papel no mundo, pois havia deixado de trabalhar e viver sua vida para
cuidar do filho, vivendo nesse momento uma extensa crise de identidade, que
ocasionou mudanças desde o relacionamento com os filhos, até mesmo no
casamento.
Como relatado por (Pinto RNM. et.al, 2016) as relações entre irmão costuma
ser bastante conturbada, pois, a extrema proteção do irmão doente gera
ciúmes do outro irmão que acaba se sentindo deixado de lado. Assim como
acontece na série em que Casey a irmã mais nova de Sam, mostra ficar
magoada quando suas conquistas não são notadas as estarem cuidando do
irmão. Mas também se nota a preocupação e a paciência ao lidar com o irmão
nas mais diversas cenas, como defendê-lo de algum bullying sofrido na escola.
Na série mostra a importância de um acompanhamento multidisciplinar no
tratamento do TEA e principalmente o apoio da psicoterapia, mostrado na
série, pela relação de Sam com sua psicoterapeuta Julia que conversando com
ele, mostra melhores formas de expressões, de como agir com outras pessoas,
como as expressões e comportamentos influenciam nas relações, e deixando o
espaço em aberto para que ele consiga se expressar e tirar suas dúvidas e
anseios
sobre
as
relações
humanas.
_______________________________________________________________
__________ ISBN: DOI:
De acordo com Pinto RNM. et.al (2016):
É muito difícil para os pais, especialmente para as mães, vivenciarem essas
diferenças. Para elas, perceber que as pessoas se sentem incomodadas pela
presença da criança autista constitui um gesto de preconceito. Ademais,
qualquer ofensa direcionada ao filho é tomada como se fosse para si própria. O
prejulgamento e a discriminação fazem com que a mulher busque
superproteger ainda mais o filho, caracterizando-o como um ser frágil e
indefeso.
Como acima citado podemos ver que o preconceito com crianças dentro do
espectro é extremamente comum e dentro da série isso é demonstrado quando
a família não era mais convidada para um acampamento que por eles foi
iniciado porque o filho gritava. Ou ao chegar na casa dos antigos amigos fazem
comentários do tipo ―Ainda bem que ele está mais social, porque quando
criança não podia conversar com ele que ele gritava‖. Ocasionando certo
distanciamento de relações com outras famílias.
A história tem sua reviravolta quando Sam decide arrumar uma namorada e
isso altera além de sua vida familiar, a sua relação com a terapeuta, pois
acredita estar apaixonado pela terapeuta e busca formas de conquista-la, mas
como não deu certo, e Julia teve de buscar formas de convencê-lo que aquele
tratamento já não seria mais vantajoso e o encaminhou, apesar de inúmeras
insistências.
Mas iniciou um relacionamento de teste com Paige e que este fez com que ele
crescesse muito em relação a interações sociais e compreensão do
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funcionamento de relacionamentos. Paige trouxe a importância de respeitar a
individualidade de cada um ao propor um baile silencioso para que Sam
pudesse participar, e este foi um sucesso com músicas transmitidas por fones
de ouvido.
CONCLUSÃO
Podemos concluir que a série aborda diversas questões importantes dentro do
Transtorno do espectro autista, e que essas informações podem ser de grande
valia para o público em geral, visando maior conhecimento do que este
transtorno representa e transforma na vida das famílias, gerando um
conhecimento ainda mais universal.
Além da importância de se aumentar o debate destes assuntos nos diversos
ambientes, como nas escolas, para que o diagnostico seja realizado da forma
mais precoce possível para que o desenvolvimento deste seja melhor.
_______________________________________________________________
__________ ISBN: DOI:
Assim como a importância de trazer o diagnóstico de forma mais humana a
família explicando o que aquele transtorno representa, e quais mudanças e
alterações podem existir por conta do transtorno, encaminhando os para uma
equipe multidisciplinar que auxilie na evolução deste indivíduo, como por
exemplo o CAPSi( Centro de atenção psicossocial da infância e adolescência).
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CURSO DE SUPERVISORES DE ESTÁGIO CURRICULAR EM GEOGRAFIA
NO CONTEXTO DO ENSINO REMOTO E HÍBRIDO
MALYSZ, Sandra Terezinha1; SILVA, Andresa Lourenço da2; POSTALISANTANA, Valéria Barreiro3
.

RESUMO
As escolas de Educação Básica que recebem acadêmicos do curso de
licenciatura para a realização da prática do estágio curricular se configuram
também como um espaço da formação inicial dos professores em extensão à
Universidade. Com o isolamento social decorrente da pandemia da Covid19, as
escolas e as universidades tiveram que se adaptar ao ensino de forma remota
e, mais recentemente, ao ensino híbrido, utilizando para isso as tecnologias
digitais disponíveis. Com isso, a prática do Estágio Curricular, essencial à
formação docente, se tornou mais complexa. A fim de aproximar os
professores orientadores do estágio e os licenciandos do Curso de Geografia
da Unespar – campus de Campo Mourão – das escolas e dos professores
supervisores, bem como viabilizar o estágio neste período pandêmico,
organizamos o ―Curso de Supervisão de Estágio no Ensino Remoto e Ensino
H brido para Professores da Educação Básica‖. Com o desenvolvimento deste
projeto, objetivamos desenvolver com estes professores, estudos e discussões
que orientem a organização do estágio de forma remota, considerando sua
importância no processo formativo, com o intuito de promover a valorização do
professor supervisor de estágio da Educação Básica enquanto co-formador dos
licenciandos. O curso será desenvolvido de forma remota com atividades
síncronas e assíncronas: reuniões virtuais realizadas via meet; atividades de
estudos
de
textos
pelo
Google
Classroom
e
Forms
e
acompanhamento/avaliação da prática do estágio remoto realizado pelos
estagiários.
Palavras-chave: Formação docente. Estágio Supervisionado. Estágio Remoto.
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SAÚDE DA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE EM PALMAS/TO NO
PERÍODO DA PANDEMIA COVID-19
Sarah Maria Reis Bucar1; Thiago Oliveira Sabino de Lima 2; Fernando
Rodrigues Peixoto Quaresma 3; Erika da Silva Maciel 4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO.
A população privada de liberdade sofre desde o princípio com as
desigualdades e vulnerabilidades sendo elas precedentes ao encarceramento.
O sistema carcerário embora seja abrangido por políticas públicas que
garantem a saúde, sendo esta um direito de todos, é marcado pelos problemas
de saúde devido a superlotação e a insalubridade, fazendo com que quem
adentrou lá em perfeito estado, de lá não saia com sua saúde debilitada. Todos
esses fatores só agravaram em decorrência da pandemia da COVID-19. As
doenças com maior prevalência dentro do sistema penitenciário são aquelas do
aparelho respiratório tais como a asma, tuberculose, bronquite e a pneumonia.
Doenças essas vistas como de fácil tratamento, mas devido a esta população
estar mais susceptível a vulnerabilidades há uma grande taxa de óbitos em
virtude da exposição a estes patógenos. Pensando neste problema criou-se a
necessidade de buscar evidências científicas para avaliar estes indivíduos que
estão em constante exposição a doenças, inclusive ao coronavírus com
enfoque aos reclusos na Unidade Penal de Palmas/TO. Objetivo: Contribuir
para a melhoria da saúde da população privada de liberdade na Unidade Penal
de Palmas/TO. Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal retrospectivo e
prospectivo de caráter descritivo observacional. Serão investigados dados do
banco de dados de saúde bem como entrevista com profissionais da CPP. A
amostra será composta por profissionais de segurança e profissionais de saúde
de acordo com critérios de inclusão. A amostragem do estudo será não
probabilística por conveniência, pois, o interesse é avaliar o universo destes
profissionais. Resultados esperados: Poderá ser observado a atuação dos
profissionais antes, durante e após a pandemia da COVID-19. Bem como a
utilização de estrátegias para minimizar os impactos causados pelo vírus
dentro da CPP, produzindo materiais para o letramento em saúde visando
futuros benefícios para a poplução privada de liberdade e para os profissionais.
Palavras-chave: Privados de Liberdade. Covid-19. Letramento em Saúde.
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GINÁSTICAS: A VIVÊNCIA DO ENSINO REMOTO
Área temática: Educação
Shayla Karolyna Costa Guimarães (shayla.guimaraes@aluno.uepb.edu.br)
Bruna Jéssica Silva Barbosa
Profª Me. Anny Sionara Moura Lima Dantas
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
O Programa Laboratório Pedagógico: Saúde, Esporte e Lazer (LP-SEL) nasceu
para preencher a lacuna de ociosidade das crianças e adolescentes vivendo
em ambiente de risco, além de buscar a promoção e melhoria na educação,
saúde, qualidade de vida e interação social. O Programa ampliou-se com a
finalidade de consolidar a função social da Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB), através de atividades de extensão e facilitando o desenvolvimento
integral de todos os participantes nas diversas modalidades oferecidas, aliando
a convivência social à prática esportiva. Com o advento da pandemia do
COVID-19, o LP-SEL passou por transformações em seu funcionamento: as
aulas presenciais deram lugar às remotas, sendo elas síncronas ou
assíncronas. A modalidade da Ginástica aborda todos os tipos de ginásticas
existentes, sendo estas, ginástica geral, artística, rítmica, aeróbica e
acrobática. Assim, oferecemos a vivência de uma prática esportiva que seria de
difícil acesso para esses alunos. São aulas adaptadas e didáticas, tendo em
vista que nosso público-alvo são crianças de 7 a 13 anos. As bolsistas, sob
orientação da coordenadora do Programa, produziram uma sequência de
conteúdos que abordam aspectos das mais diversas áreas das ginásticas,
incluindo seus pilares principais: a flexibilidade, consciência corporal,
lateralidade e as técnicas. Também providenciamos o primeiro contato com os
materiais utilizados na ginástica. Conseguimos com a adaptação para o
formato online, desenvolver novos métodos e formas de apresentar esses
materiais das ginásticas, além de disponibilizar aulas gradativas dos diferentes
tipos de ginásticas de forma que o aluno possa aprender em casa. O contato
com as monitoras e feedbacks das atividades foi feito através de comentários e
stories nas plataformas Instagram e WhatsApp. Vimos uma forma de reinventar
a modalidade, sem tirar nenhum dos conceitos mais importantes, e nem o
cuidado que se deve ter com sua prática, permitindo uma aprendizagem e
vivência quase completa e de fácil acesso.
Palavras-chave: Ginástica; Didática; Extensão.
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PRÁTICAS DE PESQUISA CIENTÍFICA ON-LINE POR DISCENTES EM
PSICOPEDAGOGIA
.

Shirley Quiñones Braunstein1; Adriana Costa2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO

No centro metodista universitário Uninter, tendo polo de apoio na cidade de
Vacaria, no Rio Grande do Sul, a Síndrome Aguda Respiratória Grave (SARS
CoV, COVID-19), paralisou os planos do mundo acadêmico, inviabilizando
estágios presenciais. Com os estudos das discentes dos cursos, incluindo o de
psicopedagogia, reclusos às moradias de cada uma e em meio às incertezas
da conclusão de curso surge, pelo olhar psicopedagógico, por parte da tutora
de educação do polo da cidade, a criação de um grupo de estudos durante a
pandemia. Tendo por objetivo a criação e discussão de trabalhos acadêmicos
com tira-dúvidas, correções, sugestões e ensinos de práticas
psicopedagógicas. Duas vezes por mês o grupo, formado inicialmente com
quatro pessoas, reuniu-se, aumentando a cada encontro e incluindo discentes
de outros municípios do RS. Através deste grupo de pesquisa abriu-se uma
nova janela de oportunidades pedagógicas tornando possível produções
científicas para publicações, na qual a busca pela pesquisa anda junto com o
aprender e uma melhor preparação nas atividades futuras. Permitir-se aprender
possibilita o encaixe dos estudos com futuras práticas que veem no ser
humano sua totalidade. Com o uso das tecnologias de informação e
comunicações realizando reuniões online via GoogleMeet, estas ações
atravessaram as barreiras físicas, possibilitando maior interação, reflexões das
pesquisas e a busca para publicações dos artigos produzidos. Mesmo com a
caoticidade mundial pela pandemia, soube-se transpor tais inseguranças, para
práticas com fins acadêmicos e para a vida. Vale ressaltar também a
importância da profissional encarregada tendo um olhar apurado para enxergar
na distância, uma possibilidade de ensinar, guiar e incitar o gosto pela pesquisa
e suas descobertas.
Palavras-chave: Práticas. Psicopedagogia. Pesquisa Científica.
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O DOCENTE COMO CURADOR NO ESPAÇO ESCOLAR
Sidnayra Antônia Gadelha da Cruz1; Ana Graciela
M. F. da Fonseca Voltolini

2

Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Perante as atuais configurações sociais, nos vemos inseridos em uma cultura
digital, onde através delas estabelecemos nossas relações e interações uns
com os outros, por meio das novas tecnologias digitais de informação e
comunicação (TDIC). A cultura digital é apresentada pela Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), como indispensável para a efetivação das práticas
educacionais nas instituições de ensino, tratando a educação midiática como
necessária para potencializar a construção do conhecimento nas mais diversas
áreas curriculares, possibilitando o aluno a acessar, analisar, avaliar e criar
materiais diversos essenciais em seu cotidiano. Isso se deve ao fato de que os
espaços cibernéticos facilitaram o volume de informações que chegam até os
educandos, diante disso, é essencial interrogar e selecionar os conteúdos mais
fidedignos a realidade social. Dito isso, a finalidade desse resumo é refletir
sobre o importante papel dos docentes como curadores no espaço escolar,
sugerindo que os professores tenham habilidades e competências
fundamentais para auxiliar os discentes na sua plena formação, criando
cenários que possibilitem o protagonismo dos alunos nos espaços digitais, para
que esses atuem de maneira crítica, responsável e consciente, conseguindo
avaliar informações e criar temas que contribuam para o avanço da sociedade
democrática. Para a redação do resumo ora proposto, foi adotada a
metodologia de análise descritiva da BNCC. Espera-se como resultado que os
professores desenvolvam nos discentes os aspectos ético, estético e político
ao acessar e criar conteúdos que circulam nos espaços cibernéticos. Nesse
sentindo, exercer a curadoria é vital nas práticas dos docentes, sendo
necessário que esses profissionais se mantenham sempre atualizados e
compromissados com o seu papel, despertando com o seu ato a reciprocidade
nos alunos em se tornarem curadores autônomos.
Palavras-chave: Curadoria; Ensino; Docentes.
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O USO DO BITMOJI COM PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL:
BREVES ARTICULAÇÕES COM A EDUCAÇÃO ESTÉTICA
Sidney Pires Martins1; Mateus José dos Santos2; Rita Márcia Andrade Vaz de
Mello3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente trabalho descreve a utilização da plataforma digital bitmoji com
professoras da Educação Infantil do município de Venda Nova do Imigrante/ES.
Após, participarem de uma formação continuada sobre as metodologias ativas
e ferramentas digitais, as docentes tiveram a oportunidade de conhecer e
implementar a ferramenta bitmoji em atividades de ensino para estudantes da
Educação Infantil. A utilização dessa ferramenta despertou para a importância
de se abarcar uma educação estética neste nível de ensino que valorize as
manifestações sociais e culturais dos sujeitos inseridos nos contextos
formativos. Ao criarem seus próprios avatares, as professoras manifestaram
suas percepções sobre elas mesmos salientando a importância de se trabalhar
a diversidade com as crianças de modo que elas percebam o quando somos
diferentes, suscitando discussões sobre a diversidade nas escolas. Além de
lúdico, a ferramenta bitmoji desperta reflexões interpessoais quando estimula o
sujeito a criar o seu avatar fazendo-o refletir sobre como ele se vê, para depois
construir um avatar com suas características. Um universo de 100 docentes
realizaram essa atividade abarcada pela formação continuada e
compartilharam seus trabalhos no grupo de WhatsApp, socializando e
comentando percepções sobre a ferramenta aludida. Isso demonstra a
necessidade de olharamos criticamente para as ferramentas digitais de modo
que as atividades realizadas não pairem em métodos que não estimulem as
manifestações estéticas e a dimensão criativa tanto dos docentes quanto dos
discentes. Ainda, é importante que os professores em formação discutam
criticamente sobre as ferramentas digitais existentes compreendendo suas
limitações e implicações na prática pedagógica.
Palavras-chave: Bitmoji. Ferramentas Digitais. Educação Infantil.
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REPRESENTAÇÕE SOCIAIS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM SALAS
INCLUSIVAS
Silvania Maria da Silva Gil1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Pretende-se com este trabalho compreender como se dão as práticas
pedagógicas em turmas do ensino comum que têm estudantes com deficiência
matriculados. Compreendendo que as práticas devem ser pensadas no
contexto em que elas se desenvolvem, esta pesquisa se propôs a ouvir os
professores dos anos finais do ensino fundamental, sobre suas necessidades e
suas representações. A partir do referencial teórico das Representações
Sociais buscamos identificar que tipo de representação são compartilhadas
pelos professsores. A metodologia utilizada foi de abordagem qualitativa, com o
uso de questionário, da técnica de evocação, da observação das aulas e das
entrevistas narrativas. A análise foi realizada a partir da Análise de Conteúdo.
Alguns dos principais resultados encontrados foram:a)quanto à organização
das práticas: elas são organizadas intecionalmente e precisam ser
reorganizadas para atender às diferenças; b)quanto à intencionalidade da
aprendizagem: consideram que não conseguem ensinar nem controlar a
aprendizagem dos estudantes com deficiência; c)quanto a relação de ensino e
aprendizagem: declaram precisar de paciência para ensinar estudantes com
deficiência e às vezes há um diálogo tensionado pela não compreensão do que
o outro diz e, por fim, d)prática como ensino versus a prática da pedagogia da
inclusão: a pedagogia da inclusão prevê ações individuais e trabalho
colaborativo entre os profissionais, buscando melhor desempenho dos
estudantes. Assim, concluímos que muitas das representações carregadas
pelos professores sobre a aprendizagem dos estudantes com deficiência, ainda
está presa nos modelos antigos da escola especial, costuradas tanto por
processos conscientes quanto inconscientes. Mas que podem ser modificadas,
pois são produzidas em base cognitiva, afetiva e social, passíveis de serem
reelaboradas.
Palavras-chave: Práticas pedagógicas. Representações sociais. Estudante com
deficiência.
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O QUE TEM NA FRONTEIRA INTERNACIONAL DE PONTA PORÃ/MS?
DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA AS ESCOLAS NO ENSINO DE
GEOGRAFIA

Silvano Artur Busch Vergutz1; Marsiel Pacífico2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O artigo busca compreender a importância de se aprender Geografia nas
séries iniciais, mais especificamente no 3º ano do Ensino Fundamental, nas
escolas de fronteira em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Para tanto, buscou-se
entender a contextualização no ensino de Geografia a partir da leitura do
mundo e do espaço vivido, valorizando as diversidades culturais existentes em
uma área de fronteira internacional. Para alcançar tal objetivo, utilizou-se como
metodologia a pesquisa bibliográfica, a partir da seleção de artigos publicados,
bem como revistas científicas e sites dedicados na área da Educação.
Mediante as dificuldades enfrentadas pelas escolas, observou-se a falta de
conteúdos locais específicos nesse componente curricular assegurados na
BNCC e no Referencial Curricular do estado de Mato Grosso do Sul, que
estabelecem as devidas diretrizes para as escolas de Ponta Porã. Conclui-se
que dentre as oportunidades relativas às aulas de Geografia na região estão à
exploração do turismo pedagógico e a aula-passeio para enriquecer o processo
de ensino-aprendizagem mediante as dificuldades enfrentadas pela falta de
recursos. Também ficou clara a necessidade de trabalhar os objetos de
conhecimento de forma interdisciplinar, contemplando os documentos
normativos. Em síntese, objetivou-se refletir os desafios e as oportunidades
para referenciar o ensino-aprendizagem, tendo em vista as especificidades
locais existentes na fronteira, para resgatar a identidade cultural nas escolas de
Ponta Porã/MS.

Palavras-chave: Ensino de Geografia. Diversidade Cultural. Fronteira.
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O ENSINO HÍBRIDO EM UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA
REDE MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Silvia Santos Gomes1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A ação docente junto às crianças da educação infantil da rede municipal de
São Paulo pode ser caracterizada como um grande aprendizado coletivo.
Aprendizado construído por educadores e crianças por meio de interações e
experiências vividas em espaços organizados e planejados de maneira a
fomentar tal construção. No ano de 2020 a população mundial enfrentou um
grande desafio: a pandemia de covid-19, que no Brasil impactou
profundamente não só a área da saúde, mas também a educação. A partir de
estudos e evidências disponíveis, ficou claro que limitar o contato próximo entre
pessoas infectadas e não infectadas seria fundamental para interromper a
cadeia de transmissão do vírus causador da doença. Diante disso o ensino
híbrido - uma metodologia que combina aprendizagem presencial e remota - foi
uma das alternativas adotadas pela rede municipal de ensino de São Paulo
frente à necessidade de distanciamento físico gerada pela pandemia. Tal
metodologia de ensino apresentou-se como um grande desafio para
educadores e educandos, pois os meios digitais de comunicação – como
celulares e tablets - parecem estar difundidos, mas não podemos ignorar o fato
de que tais práticas comunicativas ainda não estão amplamente
democratizadas. Todo o trabalho pedagógico precisou ser reestruturado,
reorganizado pelas demandas do ensino remoto e dessa forma abriu-se a
possibilidade de compreender a resposta da instituição escolar frente ao
desafio de garantir o direito à educação dos educandos. O objetivo desse relato
é apresentar as principais ações realizadas pelas professoras de uma escola
municipal de educação infantil. Discute-se como o ensino híbrido foi organizado
e planejado nessa unidade para que a construção de aprendizagens fosse
mantida com base na concepção de criança curiosa e criadora, que
experimenta o mundo, uma visão de criança que produz conhecimento, que
pode ser o diferencial entre uma prática transmissiva de uma prática
comprometida com a criança como sujeito. A plataforma Google Sala de Aula e
o aplicativo de mensagens WhatsApp foram os meios de interação utilizados
com as crianças. As propostas buscavam não a transmissão de um conteúdo
escolar, mas sim as crianças, suas vivências e experiências, construídas nesse
momento com suas famílias, no espaço não escolar.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE REGÊNCIA REMOTO EM TEMPOS DE
PANDEMIA DE COVID-19: APRENDENDO COM OS DESAFIOS.
Silvia Mota de Sousa1; Angélica Francisca de Araujo2

RESUMO
A experiência do estágio supervisionado possibilita ao docente vivenciar uma
prévia do cotidiano em sala de aula. Mas quando o contato presencial não é
possível, como vivenciar o estágio de regência em sua plenitude? Relataremos
as experiências vivenciadas no estágio supervisionado remoto de uma
acadêmica do curso de Licenciatura Integrada em matemática e Física da
Universidade Federal do Oeste do Pará. A regência no ensino médio
aconteceu de maneira remota (síncrona e assíncrona) no segundo semestre de
2020, com carga-horária de 120 horas distribuídas em orientações, fóruns,
planejamentos, estudos, regência e elaboração de relatório. A regência ocorreu
por meio do google meet e aplicativo de mensagens instantâneas, em uma
escola estadual da área urbana de Santarém – PA. Vivenciar o contato
remotamente com os alunos, diante do momento atípico de pandemia de
Covid-19, estimulou um olhar sobre as diferentes formas, e meios, para
construção do processo de ensino e aprendizagem, e da identidade da
estagiária enquanto docente. Dessa forma, buscaram-se ferramentas e meios
para alcançar todos os alunos, instrumentos como: listas de exercícios, texto
de apoio, leituras complementares, Quiz via formulário google e micro aulas.
Ha uma longa caminhada a percorrer para alcançar todas as realidades dos
estudantes, tendo em vista a diversidade e as particularidades de cada
estudante e comunidade escolar. Na busca por trazer a matemática para o
cotidiano dos estudantes através da resolução de problemas do cotidiano,
poucos alunos aderiram a proposta da estagiária, como os encontros
síncronos, leitura de materiais complementares de apoio disponibilizado,
provocando na estagiária um desconforto. Porém, encontrou-se, nas falas da
professora orientadora e do professor supervisor, forças para aprender na
adversidade. O estágio remoto, apesar de atípico, por não ocorrer
presencialmente, influenciou diretamente na construção da identidade docente
de uma aluna de graduação, e o contato com um novo modo de ensinar.
Palavras-chave: Estágio Remoto. Regência. Formação Acadêmica
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O ENSINO DE CIÊNCIAS: INVESTIGANDO AS
IDEIAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II SOBRE
AMBIENTES MARINHOS E COSTEIROS
Grace Victory Bueno da Costa Lima Alves1; Simone A. A. Martorano2; Renata
A. S. Alitto 3

RESUMO
O meio ambiente é uma pauta política e social urgente, além de ser
preocupante a situação em que nos encontramos é parte inseparável da vida,
deve-se aprender não só a reparar os danos, mas, principalmente, entender os
mecanismos e relações que podem auxiliar a preservá-lo. A ciência é um
instrumento ideal para entrelaçar os conhecimentos científicos com a
convivência ambiental, e, neste trabalho, esta ferramenta é utilizada para
sugerir propostas didáticas de educação com abordagens na área de ciências
bem como integração com o projeto Biota/FAPESP – Araçá (Proc. 16/05843-4).
Um dos objetivos desse trabalho, que é parte do mestrado de uma das autoras,
é o de elaborar atividades que proporcionem aos estudantes uma maior
compreensão com os temas abordados, para que, a partir disso, possam se
tornar cidadãos críticos, com capacidade de analisar situações problema e
sugerir soluções para alcançar um desenvolvimento sustentável. Para isso, é
necessário conhecer as ideias dos estudantes sobre o tema, ambientes
marinhos e costeiros, para que, a partir destas, sejam elaboradas as atividades
de ensino. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário
com 4 questões abertas (na plataforma google forms). Esse foi aplicado para
299 estudantes do ensino fundamental II de duas escolas públicas das cidades
de São Paulo e de Taboão da Serra. As respostas foram agrupadas por
semelhança, para que pudessemos criar as categorias de análise. Nesse
trabalho iremos apresentar a análise das repostas dos estudantes a questão 3
(O que você aprendeu em sua escola sobre mares e oceanos?). Pela análise,
das respostas dos estudantes, podemos observar que 31% indicaram que
aprenderam na escola sobre sua localização,tipos de oceanos, sua extenção,
profundidade e composição química, contudo 19% (62 estudantes) afirmam
que não tiveram contato esse conteudo nas aulas. Um ponto importante é que
quando eles lembram desse conteudo, este está relacionado à disciplina de
geografia, e não de ciências, isso pode ser o motivo de ser pouco encontrada
nas respostas, desses estudantes, aspectos relacionados à vida nesses
ambientes (14%). Por esssa primeira análise é possivel perceber a
necessidade de incluir maiores discussões sobre esse tema nas aulas de
ciências para dar conta de ampliar o conhecimento dos estudantes sobre os
mares e ambientes marinhos.

1

Pós-graduação em ensino de Ciências e Matemática, UNIFESP, limagrace9@gmail.com
Pós-graduação
em
ensino
de
Ciências
e
Matemática,
UNIFESP,
simone.martorano.@unifesp.br
3
Faculdade de Educação, USP, renataalitto@usp.br
2

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
666

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

Palavras-chave: Ambientes marinhos e costeiros. Ensino de ciências. Biota
Educação-Araçá.

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
667

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

PROCESSO FORMATIVO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO DIGITAL
PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA PROPOSTA DE GAMIFICAÇÃO
Solange Cristina Corregio; Marilena Rosalen
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Gamificação é uma estratégia de aprendizagem que tem sido relacionada ao
engajamento e personalização. A educação tem buscado inovação em suas
abordagens, a combinação da estratégia de gamificação e os objetivos de
aprendizagem pode ser o caminho para criar mais engajamento e possibilitar
uma trajetória de aprendizagem personalizada.
O objetivo desta pesquisa é analisar o processo formativo realizado com um
grupo de Professores Orientadores de Educação Digital (POED) da Rede de
Educação Municipal de São Paulo que compõem o Núcleo de Formação da
Diretoria Regional de Educação em Santo Amaro, durante o período de 2019 e
2020, com base na metodologia do Design Instrucional, analisaremos a
construção de um instrumento pedagógico a partir de uma proposta de
gamificação da formação POED (Professores Orientadores de Educação
Digital) construída durante a formação de professores. A análise dos dados
será gerada pela documentação que utilizará as metodologias de análise
documental e de conteúdo em uma abordagem qualitativa de pesquisa que
será a base do resultado que visa vislumbrar a possibilidade de um trabalho
formativo personalizável utilizando a estratégia de gamificação como elemento
de engajamento e envolvimento dos profissionais de educação
Palavras-chave: Tecnologia, Formação Docente, Gamificação.
REFERÊNCIAS
KAPP, Karl M. The gamification of learning and instruction: game-based
methods and strategies for training and education. San Francisco: Pfeiffer,
2012.
NÓVOA, A. Os Professores e a sua Formação num Tempo de Metamorfose da
Escola Educ. Real. vol.44 no.3 Porto Alegre, 2019
SANTAELLA, L.; NESTERIUK, S.; FAVA, F. Gamificação em Debate. Blutcher,
1ª edição, 2018,
BARDIN, L. Análise de Conteúdo, Lisboa, Edições 70 LDA., 1977

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
668

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

AS CONTRIBUIÇÕES DAS ATIVIDADES CURRICULARES E
EXTRACURRICULARES NA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO DA
FaE/UEMG/CBH
Solange Maria de Souza Ferreira1; Nilzilene Imaculada Lucindo2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este estudo analisou a formação inicial para além das disciplinas teóricas,
dando enfoque às práticas e às vivências que foram proporcionadas pelo curso
de Pedagogia da FaE/UEMG/CBH, visando tornar o processo formativo mais
abrangente. Buscou-se averiguar de quais programas e projetos os egressos
participaram durante sua formação; constatar que outras experiências
colaboraram para a sua atuação profissional; verificar as funções e os locais
nos quais os egressos realizaram estágio remunerado e examinar a
contribuição dos estágios obrigatórios para a sua prática docente. A pesquisa
de cunho qualitativo adotou como procedimentos técnicos a pesquisa
bibliográfica, documental e de campo. Participaram da investigação 35
egressos que concluíram o curso entre os anos de 2017, 2018 e 2019. Na
coleta de dados foi utilizado um questionário on-line elaborado no Google
Forms, sendo os dados obtidos tratados pela técnica de análise de conteúdo.
Os resultados indicaram que os egressos participaram de projetos de pesquisa
e extensão, do PIBID e de programas ofertados pela FaE como Sábado
Temático, Escola Integrada, etc. Os estágios e as visitas técnicas foram as
vivências que mais contribuíram para a prática profissional. Em relação ao
estágio remunerado, predominou como lócus as escolas, sendo a função mais
detacada a de estagiário. Quanto aos estágios obrigatórios, eles
proporcionaram a conexão entre a teoria e a prática, contribuindo para a prática
docente. Concluímos que a participação discente em ações diversificadas
como programas, projetos, estágios e demais experiências ofertadas durante a
graduação propiciou uma formação mais efetiva.
Palavras-chave: Curso de Pedagogia. Formação inicial. Egressos.
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A VULNERABILIDADE DAS MULHERES DOS CURSOS DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA DO PROGRAMA MULHERES DO IFSP
Solange Maria da Silva 1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Há dezoito meses experimentamos profundas oscilações nas práticas
educacionais, causadas pela pandemia, na qual, se insere o Programa
Mulheres do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) com oferta de cursos de
Extensão Universitária, de acordo com as demandas mapeadas pelos campi,
visando a formação e qualificação socio-produtiva, geração de renda e
emprego de mulheres em situação de vulnerabilidade social, desde 2016. As
aulas presenciais foram suspensas em março de 2020, por recomendação do
Ministério da Saúde, logo, todas as atividades programadas foram canceladas
e/ou adiadas e até o momento, sem previsão de retorno, mantendo invisíveis
as mulheres que ficam à margem da sociedade por não dispor de recursos
tecnológicos para enfrentar a educação remota ou híbrida, depender do auxílio
emergencial de um governo neoliberal despreocupado com as minorias, do
trabalho precarizado, além do confinamento em espaços exíguos propiciar
mais oportunidades de violência doméstica. As mulheres deixaram de ser
atendidas, pela oferta de cursos em 2020 e 2021, evidenciando a luta contra as
novas formas de violação e exclusão ou não inclusão. Neste contexto, assumese que a inclusão consiste no reconhecimento e remoção dos obstáculos, no
sentido de planejar melhoras nas políticas e práticas inclusivas, a presença e
participação de todas as estudantes nas atividades, na qual se inclui as
mulheres, ceifadas de seus direitos, previstos na Constituição Federal. Por
outro lado, as educadoras resistem e ficam refém das políticas públicas nesse
espaço do ―imposs vel‖, onde se deparam com o aumento da exclusão
provocada pelo COVID-19 e a voracidade tecnológica que coloca fora campo
educacional as mulheres que, por sua condição, não dispõe de recursos para
enfrentar o ensino a distância. Obviamente, os resultados, das reflexões sobre
a educação das mulheres, fragilizadas por este processo, só serão revelados
no período pós-pandemia.
Palavras-chave: Mulheres. Vulnerabilidade. Exclusão.
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ASPECTOS AFETIVOS DO TRABALHO DOCENTE NA PÓS-GRADUAÇÃO
EM EDUCAÇÃO
Sônia Eli Cabral Rodrigues1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Esse estudo aborda as representações sociais sobre a afetividade de docentes
de dois programas de pós-graduação em educação. As bases teóricas estão
fundamentadas na Psicologia das emoções, dos afetos e sentimentos, e nos
pressupostos da Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici e a
abordagem processual. Os instrumentos de coleta das informações foram: um
formulário online e a entrevista de aprofundamento. As informações das
entrevistas foram submetidas à análise de conteúdo de acordo com Bardin
(1977), Franco (2008) e Nascimento (2002). As análises derivaram as
categorias temáticas representadas em duas tendências centrais de
objetivações e de ancoragens. A primeira indica uma forte tendência de
ressignificação das representações sociais dos docentes sobre a relação
afetiva no trabalho. Estas revelam imagens e sentidos assentados na partilha,
no diálogo, no respeito dos docentes entre si. A segunda tendência indica que
as representações sociais dos docentes estão ancoradas na racionalização dos
processos psicossociais sobre a afetividade. Estas duas tendências implicam
em distintas relações afetivas no trabalho que realizam nas duas instituições e
programas lócus desse estudo. As imagens e sentidos que constituem as
representações sociais dos docentes dos sobre a afetividade permitiu
compreender a dimensão afetiva nas relações de trabalho entre os docentes,
assim, possibilitou a compreensão da manutenção e/ou renovação das
representações sociais partilhadas e comunicadas..
Palavras-chave: Afetividade. Educação. Representações Sociais
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(PROJETO: CONEXÕES – TRAZENDO O MUNDO PARA A SALA DE AULA)
Soraya Rachel Pereira

RESUMO
Alguns alunos diariamente se questionam: "por que falar inglês se moramos no
Brasil?". Diante da desmotivação e não valorização de aprender uma Língua
Inglesa, o Projeto Connections traz a participação de convidados que vivem ou
viveram alguma experiência fora do Brasil, ou nativos de países falantes de
Língua Inglesa. Dentre os objetivos propostos estão: Fazer com que os alunos
se conscientizem da importância de se aprender uma Língua Estrangeira;
promover situações reais de comunicação com moradores do exterior;
compartilhar e conhecer preferências gerais (seja de estilo musical, culinária,
clima, cor favorita, etc.), além de estimular as habilidades de speaking (fala) e
listening (escuta) em inglês. Para realizar grandes coisas, os recursos foram
mínimos: Um aparelho celular Android, uma Rede de Dados Móveis,
motivação e vontade de falar inglês. Os resultados alcançados foram
imediatos: Os alunos perderam a vergonha de falar inglês, mostraram suas
habilidades para os estrangeiros, se comunicaram, compreenderam e foram
compreendidos. Foram diversos elogios de toda a comunidade escolar e
participantes.
.
Palavras-chave: Inglês. Intercâmbio. Interculturalidade.
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OS IMPACTOS GERADOS NA SAÚDE MENTAL DOS ESTUDANTES
DURANTE A PANDEMIA
Mellany de Souza Ambrosio1;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A pandemia da COVID-19, que teve início no Brasil em fevereiro de 2020 e que
permanece até hoje, fez com que a educação se tornasse uma das áreas mais
afetadas. Foi possível analisar que além da preocupação geral com o
aprendizado como a falta de comunicação das escolas com os estudantes e a
ausência de aparelhos tecnológicos para acessar as aulas, os alunos
apresentaram diversas implicações na saúde mental. O estresse causado com
o medo de contrair a doença; a pressão familiar dentro de casa; a
vulnerabilidade econômica, a falta de acesso às necessidades básicas, a
violência e abusos físicos e psicológicos são uns dos principais motivos que
alavancaram ou agravaram as doenças mentais, dentre elas, as principais são:
ansiedade, estresse e depressão. Diante disso, diversos psicólogos
disponibilizaram tratamentos gratuitos online e também a baixo custo para
atender esses educandos; outra ação importante nesse meio foi a
disponibilidade e a criatividade que os próprios professores encontraram para
tentar melhorar a experiência e vivência dos alunos dentro do novo modelo de
aula, assim como disponibilizar canais de denúncia - via aplicativos de
mensagens, site e contato telefônico e presencial caso necessitassem.
Palavras-chave: Estudante. Saúde mental. Pandemia.
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OS IMPACTOS GERADOS NA SAÚDE MENTAL DOS ESTUDANTES
DURANTE A PANDEMIA
Mellany de Souza Ambrosio1;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A pandemia da COVID-19, que teve início no Brasil em fevereiro de 2020 e que
permanece até hoje, fez com que a educação se tornasse uma das áreas mais
afetadas. Foi possível analisar que além da preocupação geral com o
aprendizado como a falta de comunicação das escolas com os estudantes e a
ausência de aparelhos tecnológicos para acessar as aulas, os alunos
apresentaram diversas implicações na saúde mental. O estresse causado com
o medo de contrair a doença; a pressão familiar dentro de casa; a
vulnerabilidade econômica, a falta de acesso às necessidades básicas, a
violência e abusos físicos e psicológicos são uns dos principais motivos que
alavancaram ou agravaram as doenças mentais, dentre elas, as principais são:
ansiedade, estresse e depressão. Diante disso, diversos psicólogos
disponibilizaram tratamentos gratuitos online e também a baixo custo para
atender esses educandos; outra ação importante nesse meio foi a
disponibilidade e a criatividade que os próprios professores encontraram para
tentar melhorar a experiência e vivência dos alunos dentro do novo modelo de
aula, assim como disponibilizar canais de denúncia - via aplicativos de
mensagens, site e contato telefônico e presencial caso necessitassem.
Palavras-chave: Estudante. Saúde mental. Pandemia.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL: DESAFIOS ENFRENTADOS POR PAIS E
PROFESSORES EM TEMPOS DE PANDEMIA
Alessandra Lima da Silva Pessoa1; Suzana Medeiros Batista Amorim2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A história da Educação Especial Inclusiva possuem marcas significativas na
Educação Brasileira. A Declaração de Salamanca (1994) é um marco que
fortaleceu o início da trajetória para a Educação Especial, que busca ao longo
dos tempos realizar ações que possam incluir as pessoas com deficiência. Este
caminho sempre foi muito delicado, porém com a pandemia causada pelo
COVID-19, a partir do início do ano de 2020, gerou-se necessidades ímpares
para a educação brasileira, principalmente com a necessidade do
distanciamento social, que exigiu transferência das aulas presenciais para um
modelo remoto. Na educação especial não foi diferente. Mas, como está sendo
ofertada aos alunos com deficiência a educação? É uma inquietação que tem
nos causado indagações. A garantia da educação inclusiva durante a
pandemia é direito dos educandos. Assim sendo, refletir o cenário que se está
vivenciando é primordial. Nesta direção foi elaborado este estudo que objetivou
discutir os desafios enfrentados por pais e professores de crianças com
deficiências em tempo de pandemia. A pesquisa realizou um estudo
bibliográfico, de natureza qualitativa. Nosso aporte teórico foi sendo construído
a partir das ideias de Nóvoa (2002), Paulo Freire (1987; 2013), Smith (2008)
dentre outros que subsidiaram a elaboração da pesquisa. Espera-se que este
estudo possa contribuir na reflexão da temática.
Palavras-chave: Educação Especial. Inclusão. Pandemia.
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LETRAMENTO DIGITAL EM TEMPOS DE PANDEMIA: TRABALHO
DOCENTE RESSIGNIFICADO
Ariane Gabrielly dos Santos Lima1; Suzana Medeiros Batista Amorim2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) estão vigentes
em todas as esferas da sociedade contemporânea, incluindo a educação. As
TDICs têm sido absorvidas de maneira intensificada na área da educação
formal, principalmente a partir do início da pandemia da COVID-19, nome da
doença causada pelo SARS-CoV-2, popularmente conhecida como
Coronavírus. As tecnologias digitais são grandes aliadas às práticas docentes
objetivando apoiar e intensificar as metodologias de ensino, alinhando o
processo educacional. Discussões vêm sendo travadas no cenário da
construção do conhecimento, de modo fomentar reflexões referentes ao
letramento digital e ao trabalho docente em momento pandêmico. Assim sendo,
os trabalhos docentes têm se aproveitado de forma efetiva das ferramentas
digitais nas aulas, visto que as unidades escolares, sejam particulares ou
públicas, têm vivenciado práticas pedagógicas subsidiadas por tais ferramentas
digitais. A aliança entre tecnologias digitais e processo educativo nunca foi tão
necessário, de modo a seguir a sociedade neste cenário de pandemia. Frente
a isso, a valorização do letramento digital contribui para os docentes
reinventarem suas práticas docentes em tempos de pandemia. Nesta
perspectiva, o presente estudo propôs discutir contribuições do letramento
digital nos trabalhos docentes na pandemia. Para constituição da pesquisa,
assumimos procedimentos metodológicos de caráter bibliográfico, natureza
qualitativa, com aporte teórico em autores renomados no tema proposto, como
Kenski (2007); Moreira (2012); COSCARELLI e RIBEIRO (2017); dentro outros.
Espera-se que a pesquisa possa contribuir com reflexões que valorizem os
trabalhos realizados por docentes no espaço formal em tempos de pandemia.
Palavras-chave: Tecnologias Digitais. Educação formal. Letramento digital.
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ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA ALUNOS COM ALTAS
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO
Flávia Beatriz Vicente da Silva Gonzaga 1; Suzana Medeiros Batista Amorim2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O atendimento especializado a crianças com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação é garantido pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, especificamente no seu
artigo 59 (BRASIL, 1996). A discussão sobre a temática indica que a formação
constante dos educadores contribui nas práticas pedagógicas desenvolvidas
com os alunos que vivem este cenário. Cabe ressaltar que ainda prevalecem
mitos sobre alunos superdotados, que salientam que os mesmos não precisam
de ajuda, por serem autossuficiente ou um ser genial (ANTIPOFF; CAMPOS,
2010). A falta de divulgação esclarecedora sobre o tema acaba fazendo com
que tais alunos não tenham suas necessidades educacionais atendidas
(EUNICE; DENISE, 2005). Pesquisas realizadas indicam que o Brasil não
atende a quantidade mínima de crianças com alta habilidade/superdotação que
deveria (MARIA AMÉLIA; VERA LÚCIA, 2005). Os educandos que apresentam
altas habilidades ou superdotação acabam por serem identificados, na rede de
ensino público, com pouca frequência. A falta de identificação dessas crianças
pode ocasionar talento desperdiçado. Nesse sentido, a pesquisa proposta
objetivou discutir a importância do olhar atento em relação a alunos com altas
habilidades/superdotação na educação básica. Para dar conta desse estudo, a
metodologia a ser usada foi pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa. O
aporte teórico foi construído com autores que têm se debruçado na temática,
como Almeida e Capellini (2005); Mendonça, Rodrigues, Capellini (2020), entre
outros que estudam a temática. Espera-se que o estudo contribua com a
divulgação da temática, de modo auxiliar equipes pedagógicas e os
professores dos anos iniciais do ensino fundamental a estarem mais alertas na
identificação dessa clientela.

Palavras-chave: Altas habilidades. Superdotação. Atendimento Especializado.
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TECENDO DIÁLOGO ENTRE PRÁTICA PEDAGÓGICA E A IDENTIDADE
DO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Karolaine Cristina Da Silva1; Suzana Medeiros Batista Amorim2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A educação de jovens e adultos (EJA) trata-se de modalidade de ensino
destinada a garantir os direitos educativos à pessoas que não tiveram
oportunidade de estudar na idade considerada correta devido às implicações
da vida. Neste viés, refletir a capacidade de transformar a vida dos indivíduos,
a partir do espaço de educação formal, muito fortalece a discussão. As práticas
pedagógicas desenvolvidas neste cenário da educação formal precisam ser
acompanhadas, visando aprimoramento constantemente. Os desafios
enfrentados neste contexto educacional são de variados aspectos no contexto
educacional, como por exemplo, a falta de material didático; tempo para estudo
dos discentes; necessidade de formação continuada dos professores atuantes
neste campo da educação, entre outros. A prática pedagógica é considerada
um dos pilares primordiais para a consolidação da construção da identidade
social desse educando, reconhecendo suas especificidades e os empecilhos
ao decorrer de seu percurso. Nesta direção, foi conduzido o presente estudo
que buscou discutir os impactos das práticas docentes no desenvolvimento do
discente da EJA em sua identidade. A pesquisa foi bibliográfica, de natureza
qualitativa. Como fundamentação teórica, buscamos amparo nas visões dos
estudiosos renomeados no assunto, como Nóvoa (2002), Paulo Freire (1987;
2013), Ciampa (1983), dentre outros que subsidiaram a elaboração do estudo.
Espera-se que este estudo possa contribuir com a reflexão da sociedade sobre
a importância da EJA para a sociedade contemporânea.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Identidade. Prática docente.
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O LEGADO DE PAULO FREIRE PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
Luciana Marinho1; Suzana Medeiros Batista Amorim2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O legado de Paulo Freire para a educação é significativo e muito precisa ser
debatido em prol do Homem. As reflexões que Freire provocou e ainda
alavanca com seus textos contribuem continuamente com a formação
identitária da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O educador Pernambucano
possui importante papel na história da Educação de Jovens e Adultos, foi um
revolucionário na história da educação, defendia educação da população
considerada analfabeta, na qual os sujeitos precisam de conscientização. Em
relação à educação, a proposta defendida por Paulo Freire é uma educação
que seja libertadora, dando autonomia ao indivíduo diante da opressão e,
através de suas ideias a realidade deste indivíduo poderia ser mudada através
da educação. Freire como ―cidadão do mundo‖ destacou que a multiplicidade
conceitual da palavra educação tem sua ambiguidade. A visão de educação
que Freire deixou no mundo está impregnada de esperança, concebida como
uma necessidade ontológica Este estudo se propôs discutir as contribuições
teóricas do educador Paulo Freire para a Educação de Jovens e Adultos. Os
procedimentos metodológicos propostos à pesquisa foram de um estudo
bibliográfico, de natureza qualitativa. O aporte teórico para o estudo contou
com as obras de Paulo Freire (1981; 1987; 2000; 2013); Moura e Serra (2014),
dentre outros autores que subsidiaram o estudo. Espera-se que esta pesquisa
fomente reflexões sobre a temática.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Paulo Freire. Legado.
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Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O Centenário de Paulo Freire, considerado ―cidadão do mundo‖, em 2021,
impulsiona o debate sobre as memórias e premissas deixadas pelo autor no
cenário da formação de professores. O pensamento de Freire é imensurável na
contribuição dos fazeres docentes e ressignificações das propostas no campo
da docência. Necessário se torna revisitar Paulo Freire, através da leitura de
suas obras, reconhecendo suas contribuições para o mundo, refletindo seus
estudos e discutindo suas provocações, buscando em sua memória desafios
de esperançar convivências, éticas, autônomas e humanísticas. Freire (2013;
2015) destaca que a educação é afirmativa da liberdade, conduzindo à reflexão
sobre a necessidade contínua de elaboramos práticas de forma a fortalecer o
exercício efetivo dos fazeres pedagógicos. Sendo assim, a premissa que as
experiências docentes compartilhadas potencializam oportunizades para novas
práticas torna-se essencial. Pensando nas memórias de Freire, foi
desenvolvida ação de extensão intitulada de ―Café Freireano na Universidade
de Vassouras‖, alinhada ao Projeto de Extensão ―Trajetórias do professor: da
formação inicial às práticas desenvolvidas nas escolas‖. A ação foi
desenvolvida pelas professoras pesquisadoras do projeto de pesquisa
―Trajetórias sociais, Saberes e Práticas Docentes‖, que, na oportunidade, foram
convidados egressos e graduandos do curso de Pedagogia da Universidade de
Vassouras, localizada em Vassouras, no estado do Rio de Janeiro, para
discutirem memórias Freireanas. O objetivo da ação foi, além de comemorar o
Centenário de Paulo Freire, refletir sobre seu legado na formação docente e
compartilhar experiências pedagógicas à luz da Pedagogia Freireana. O Café
Freireano aconteceu virtualmente, pela plataforma zoom, tendo como
palestrantes dois docentes pesquisadores do referido curso da Universidade de
Vassouras, que provocaram reflexões no caminho da importância das ideias de
Freire para a docência. As discussões subsidiaram reflexões sobre diferentes
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tipos de indicadores de produtos e processos, de contexto formativo e atuação
profissional à luz de Freire.
Palavras-chave: Educação. Legado. Paulo Freire.
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OS IMPACTOS SOCIAIS NA VIDA DA MULHER DISCENTE DA EDUCAÇÃO
DE JOVENS E ADULTOS
Paloma Nogueira dos Santos da Silva1; Suzana Medeiros Batista Amorim2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A sociedade contemporânea tem exigido cada vez mais um olhar atencioso à
mulher, que é protagonista na história da humanidade de forma a solidificar a
importância de se refletir os impactos sociais que a educação formal
proporciona em sua vida. O empoderamento social é significativo para viver
com dignidade. O presente trabalho reflete o papel da educação de jovens e
adultos (EJA) no empoderamento da mulher discente frequentadora essa
modalidade de ensino. A pesquisa teve como objetivo geral compreender os
impactos sociais ocorridos na vida da mulher discente a partir da educação de
jovens e adultos. Sendo assim, o estudo buscou identificar as contribuições da
educação de jovens e adultos na vida da mulher, bem como refletir sobre o
empoderamento proporcionado a mulher pela EJA. Partindo do pressuposto
que o presente trabalho se propôs realizar uma análise documental sobre os
impactos sociais na vida da mulher adulta e discente da educação de jovens e
adultos que se apresenta em nossos objetivos, inferimos que a pesquisa se
traduziu em uma investigação de natureza qualitativa e de cunho bibliográfico.
O aporte teórico foi à luz das ponderações de Paulo Freire (2013); Alves, Alves
e Teixeira (2008); Nóvoa (2002) entre outros. O estudo se apresenta como
pesquisa bibliográfica, que se baseou em afirmações e questionamentos
retirados de textos escritos por autores reconhecidos na área pesquisada. Não
ocorreu estudo de campo e as respostas apresentadas às questões da
pesquisa foram de cunho teórico.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Mulheres. Empoderamento.
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ALFABETIZAÇÃO: MÉTODO NATURAL E SUAS ETAPAS
Silvia Helena Policarpo da Silva1; Suzana Medeiros Batista Amorim2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O processo de apropriação da leitura e da escrita, a alfabetização, tem sido
tema discutido no campo da educação formal recorrentemente. Os métodos de
alfabetização aplicados, bem como as práticas pedagógicas alinhadas a eles,
necessitam ser debatidos. O presente estudo propôs refletir a função das
etapas do Método Natural de Alfabetização, aplicado em instituições escolares
que adotam a referida metodologia. Foi proposta do estudo, refletir sobre a
aplicação do método, para que fosse compreendida sua eficácia, valorizando a
aprendizagem do educando de maneira natural, tendo a oportunidade de
escolher o que vai aprender. Diante disso, o estudante é capaz de dominar o
campo da leitura e da escrita, através dos sons das palavras escolhidas por
eles do vocabulário básico, que é uma das primeiras etapas do Método Natural
de Alfabetização. O objetivo da pesquisa foi compreender como ocorre o
processo de alfabetização do método natural e suas etapas. Para dar conta do
objetivo o procedimento metodológico foi pesquisa bibliográfica, de cunho
qualitativo. Tratamos neste estudo o resgate histórico e o processual, além da
discussão acerca das metodologias atualmente aplicadas e os diferenciais das
mesmas para o objeto de estudo. O aporte teórico foram autores renomados no
tema, como Rizzo (1981; 1998); Magda Soares (2007); entre outros estudiosos
da temática. Espera-se que o estudo seja relevante na ampliação dos
conhecimentos, a respeito do Método Natural de Alfabetização, para
educadores e professores alfabetizadores.
Palavras-chave: Método Natural. Educação Formal. Alfabetização.
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A MÚSICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:
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UM RECURSO PEDAGÓGICO
Vitor dos Santos da Silva1; Suzana Medeiros Batista Amorim2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é modalidade de ensino que possibilita
a formação escolar àqueles que não tiveram como continuar os seus estudos
na idade adequada à faixa etária. As legislações vigentes que discutem a EJA
apresentam, ainda, muitos desafios, visto que dentre várias vertentes da
importância dessa modalidade de ensino nos deparamos com inclusão social.
De acordo com tais legislações, os educandos que ainda não terminaram o
ensino fundamental precisam ter no mínimo quinze anos completos para
inceressarem e para o ingresso no ensino médio na EJA necessitam no mínimo
de dezoito anos completos. A impossibilidade de concluir os estudos na idade
certa nos conduz a reflexão que a sociedade brasileira tem esta dívida com os
estudantes da EJA. Nesta perspectiva, quando o aluno retorna aos seus
estudos, as práticas pedagógicas utilizadas em sala de aula necessitam ser
planejada e desenvolvidas buscando fortalecimento do educando. Diante disso,
a pesquisa aqui apresentada propôs demonstrar a importância da música como
ferramenta pedagógica na Educação de Jovens e Adultos. Uma das múltiplas
linguagens presentes na expressão artística é a Música. É privilegiada, pois
serve para a comunicação humana. A mesma também é presente na proposta
curricular, sendo que, seu ensino é assegurado nas escolas dentro do ensino
regular, bem como na Educação de Jovens e Adultos. De acordo com a Lei
11.769 de 18 de agosto de 2008, esta precisa ser tratada com a mesma
importância dada às demais disciplinas, pois acarreta saberes fundamentais
aos alunos. Para dar conta desse objetivo nosso estudo foi de natureza
qualitativa, através de uma pesquisa bibliográfica, tendo como aporte teórico
Freire (2013); Bréscia (2003); Kleber (2006); Chemelo (2015); entre outros
estudiosos no assunto. Espera-se contribuir com a comunidade científica que
discutem a temática, objetivando ampliar as reflexões sobre Educação de
Jovens e Adultos.
Palavras-chave: Música. Educação de Jovens e Adultos. Recurso pedagógico.
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SOMOS O RESULTADO DA PIRÂMIDE DA APRENDIZAGEM INVERTIDA?
Taiane Keila Matheis1; Ana Maria Heinrichs Maciel2; Tamara Otília
Rosemblum3; Estela Maris Giordani4

RESUMO
Brincar de ser professor(a), eis um fato que é unânime na infância da maioria
das pessoas. Com um quadro de brinquedo e um giz replicar aos irmãos mais
novos ou amigos tudo o que foi ensinado em aula. O fato é que mesmo sem
saber, sem conhecer as teorias de ensino já exercemos o método da
aprendizagem ativa com as brincadeiras em casa. Mas porque esse método
não persiste quando os papéis se invertem e estas crianças em sua fase adulta
passam a exercer a docência, ou mesmo, enquanto futuros docentes? Assim, o
objetivo do estudo é analisar o processo de ensino-aprendizagem
considerando a hipótese de estarmos desenvolvendo a pirâmide da
aprendizagem inversamente. A partir de uma revisão bibliográfica e exemplos
práticos vivenciados identificou-se que os discentes constroem seu perfil com
base naquilo que é repassado como modelo, seja pela instituição ou pelos
docentes que conviveu durante sua jornada. A obediência limitada às
exigencias constrói a postura passiva, estimulando a responder de forma
mecânica às proposições de ler, escrever, observar, memorizar, replicar,
tornando-as familiares. Essa postura continua na graduação e na pósgraduação, mesmo com a inserção de novas práticas. Até mesmo na posição
de futuros docentes enquanto se buscam novos instrumentos para exercer as
funções de formadores no ensino superior, ministrando aulas ou apresentação
de seminários, ilusoriamente acredita-se estar ensinando. Porém, é apenas a
replicação de ideias, informações, teorias e fórmulas de outros autores. É
fundamental que a ideia de ―brincar‖ seja relevante no processo de ensinoaprendizagem, tornando-o envolvente, trazendo o aluno para um papel
autêntico e autônomo. Somente assim, ele irá construir um aprendizado que
seja relevante e significativo, o que consequentemente tornará o conteúdo mais
fácil de ser lembrado. Conclui-se que a hipótese apresentada é verdadeira na
realidade educacional, entretanto, precisa ser refletida com afinco, pois este
mecanicismo limita o desenvolvimento e aprendizagem do indivíduo.
Palavras-chave:
Pirâmide
Aprendizagem significativa.
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HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NO ENSINO DE HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS
Licenciatura em Ciências, Universidade Federal de São Paulo,
taisa.veloso@unifesp.br1;
Prof. Doutor, Universidade Federal de São Paulo,
Leonardo.testoni@unifesp.br2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A discussão de ensino de ciências e história das ciências (HC) trata-se de um
tema de suma importância para entender a ciência atual. Apresentar essa
disciplina como algo menos que complexo, dinâmico e decorrente de um
processo histórico-social pode ser danoso e afastar as pessoas das ciências.
As Histórias em Quadrinhos (HQs) são popularizadas e valorizadas (LEITE,
2020), o que torna interessante utilizar-se deste método comunicativo e lúdico
para informar sobre HC.
A pesquisa aqui descrita teve por objetivo analisar uma HQ, baseando-se nos
trabalhos de outros pensadores, como por exemplo Whitaker e sua fala sobre
pseudo-história, na qual ele afirma que esta seria a seleção de fatos para o EC,
resultando em algo menos que HC (BALDINATO; PORTO).
Foi realizada uma análise documental da HQ e discussão sobre o tema
apresentado e chegou-se à conclusão que este material pode ser considerado
impreciso, induzindo o leitor à visão do cientista como um grande gênio sem
um contexto histórico-social, além de conter informações sem documentação
histórica. Isso tudo demonstra o perigo da HC com narrativa inexata.
Deve-se considerar que, no presente trabalho, foi analisada somente uma HQ
de forma isolada (apesar de possuir uma ampla divulgação editorial),
sugerindo-se, portanto, que novas investigações e replicações do estudo sejam
realizadas, para uma conclusão mais ampla e definitiva.

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos, História das ciências, Ensino de
ciências.
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A CONSTRUÇÃO DE SABERES DOCENTES: ESTUDO DE CASO COM
EGRESSOS DO PIBID
Talita Molina Lopes Tanes1; Elias Terra Werner2
Acesse a apresentação deste trabalho.

Palavras-chave: PIBID. Saberes docentes. Formação de professores.

INTRODUÇÃO
A profissionalização docente está relacionada com as condições ideais que
garantem um exercício profissional de qualidade, incluindo a formação inicial e
continuada, nas quais o professor aprende e desenvolve saberes e atitudes
profissionais que são específicos da sua função. Dessa forma, a formação
docente é fundamental para a prática, constituindo-se o centro de sua
profissionalização cotidiana no ambiente escolar (DASSOLER; LIMA, 2012).
O distanciamento entre as instituições responsáveis pela formação de
professores e as escolas de educação básica dificulta a preparação dos futuros
professores, pois estes se formam sem conhecer o espaço e as
particularidades do ambiente em que atuarão profissionalmente (LÜDKE,
2009). Para Nóvoa (2017), é através da aproximação entre instituições
formadoras de professores e escolas de educação básica que se constrói a
profissão de professor, ―não só no plano da formação, mas também no plano
da sua afirmação e reconhecimento público‖.
De acordo com Pimenta (2000), o que se espera dos cursos de licenciatura é o
desenvolvimento de ―conhecimentos e habilidades, atitudes e valores‖ nos
futuros professores, para que eles tenham a possibilidade de construírem, ao
longo de sua formação, seus ―saberes-fazeres docentes‖ através da própria
prática profissional e, consequentemente, possibilitando a construção de suas
identidades profissionais docentes.
Diante disso, nos deparamos com a criação de algumas políticas públicas
voltadas para a formação de professores, destacando-se o Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), criado em 2007 pelo
Ministério da Educação com o intuito de contribuir para o incentivo e a
valorização da carreira docente, concedendo bolsas aos alunos de
licenciaturas participantes do programa (BRASIL, 2007).
Partindo do pressuposto que a formação docente inicial é importante para a
construção do conjunto de saberes específicos que torna o professor um
1
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sujeito único enquanto profissional e o surgimento de políticas públicas como o
PIBID, o objetivo deste estudo foi analisar a relação existente entre as
atividades vivenciadas no âmbito do PIBID com a construção dos saberes
docentes a partir do contato dos futuros professores à prática no ambiente
escolar.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Alguns autores formularam teorias baseadas em um conjunto de saberes que
estão associados à profissão docente. No Brasil, a temática foi amplamente
divulgada pelos trabalhos de autores como, por exemplo, Selma Garrido
Pimenta (2000). Pimenta (2000) utiliza como referência a expressão saberes
da docência definindo três categorias: os saberes pedagógicos, os saberes da
experiência e os saberes do conhecimento. Os saberes pedagógicos são
aqueles relacionados com a didática do profissional docente, ou seja, o saber
ensinar. A autora afirma que tais saberes devem ser construídos a partir das
necessidades pedagógicas da realidade, ou seja, ―trata-se [...] de reinventar os
saberes pedagógicos a partir da prática social da educação‖.
Os saberes da experiência são aqueles produzidos no cotidiano da atividade
docente através da interação com os colegas de trabalho e demais
conhecimentos que são construídos na prática. A partir das interações
vivenciadas, os futuros docentes são capazes de perceber quais experiências
contribuem significativamente na sua formação profissional.
Os saberes do conhecimento estão relacionados com a capacidade que o
profissional docente tem de ―trabalhar‖ as informaç es necessárias com seus
alunos a fim de possibilitá-los a construção da inteligência, que diz respeito às
áreas do conhecimento propriamente dito. A função da escola na sociedade
atual é mediar a construção dos conhecimentos científicos e tecnológicos dos
alunos, a fim de que saibam ―operá-los, revê-los e construí-los com sabedoria‖
(PIMENTA, 2000).
METODOLOGIA
Diante do objetivo proposto, quanto ao tipo de abordagem metodológica, optouse pela abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso. Para a coleta de dados,
foi utilizada a entrevista semiestruturada com perguntas presentes relacionadas
à participação no PIBID e à temática de saberes docentes.
Os entrevistados foram 5 (cinco) egressos do subprojeto ―PIBID-Biologia
Alegre‖ do Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde da Universidade
Federal do Espírito Santo (CCENS/UFES). Como requisito, foi considerado
como tempo mínimo de participação no PIBID o período de dois semestres.
Para a interpretação das informações, foi realizada a Análise de Conteúdo que
é um conjunto de instrumentos metodológicos que se aplicam à discursos
diversificados com objetivos bem definidos e que possuem a função de
identificar o que está implícito em textos, mediante decodificação da
mensagem (BARDIN, 2016).
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As entrevistas foram categorizadas, sendo criadas 4 (quatro) categorias
principais e cada trecho dos textos narrados foram inseridos à sua respectiva
categoria para facilitar a análise e discussão das informações. A categorização
foi baseada nos trechos relacionados à participação no PIBID e saberes
docentes. Para otimização da análise, priorizaram-se os trechos que indicaram
a ocorrência dos saberes docentes baseados nos estudos de Pimenta (2000).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 apresenta as categorias criadas e o(s) saber(es) docente(s)
presente(s) em cada, após leitura minuciosa das entrevistas.
Tabela 1 - Categorias criadas pela Análise de Conteúdo e o(s) saber(es) docente(s)
indicado(s).

Categoria

Saber(es) docente(s) indicado(s)

Identidade docente

Saberes da experiência

Professor reflexivo

Saberes da experiência

Práticas docentes

Saberes pedagógicos, saberes da
experiência
e
saberes
do
conhecimento

Relação teoria x prática

Saberes pedagógicos

Fonte: Elaborado pelos autores.

A seguir, serão apresentadas as categorias e seus respectivos trechos que
indicaram os saberes docentes relacionados. Para facilitar a análise, as
categorias foram agrupadas de acordo com a presença de saberes docentes
comuns entre elas.
Identidade docente/Professor reflexivo
Os saberes docentes na formação inicial se configuram como elementos
importantes na construção da identidade profissional. Por meio da mobilização
do estudo das teorias da educação, o futuro professor vai incorporando o
ensino como uma prática social (PIMENTA, 2000). Logo, as atividades
vivenciadas através da participação do PIBID se configuram como
possibilidade na construção da identidade docente através do contato com
saberes específicos relacionados à docência.
Alguns trechos relatados pelos entrevistados indicaram que alguns
aprendizados só foram construídos devido à participação no programa. Tal
constatação pode ser verificada a seguir:
―[…] a gente vai para a formação de professores, para o curso de licenciatura com
uma visão que, no PIBID muda, pois você tem a vivência, a experiência, a
oportunidade de ver o dia-a-dia do professor e de se sentir professor, de se enxergar
como professor.‖ (Entrevistado 1)
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―Depois do PIBID, eu tive a certeza que ser professor vai além do gostar, mas é
necessário que haja uma luta diária contra todos os obstáculos que podem aparecer
no cotidiano da vida profissional.‖ (Entrevistado 4)

Pimenta (2000) afirma que, ao entrarem na licenciatura, os alunos já trazem
conhecimentos sobre a profissão docente oriundos de suas experiências
enquanto alunos, que são os saberes da experiência. A partir das interações
com outros profissionais, os futuros professores são capazes de perceber quais
experiências, de fato, trazem contribuições significativas para a formação. Os
trechos acima corroboram com a ideia de que a participação no PIBID
proporciona essa reflexão sobre concepções acerca da profissão docente que
são modificadas após as experiências no programa, ou seja, tem-se o processo
de construção dos saberes da experiência.
Práticas docentes/Relação teoria x prática
Nas categorias ―Práticas docentes‖ e ―Relação teoria x prática‖ foram
identificados trechos que indicaram a presença dos saberes pedagógicos,
sendo que na categoria ―Práticas docentes‖, os saberes do conhecimento e da
experiência também foram indicados, evidenciando a importância das
atividades práticas relacionadas à docência desenvolvidas no PIBID para a
formação docente inicial.
A seguir são destacados os trechos das falas dos entrevistados que
apresentaram a indicação dos saberes pedagógicos e, posteriormente, os
trechos que indicaram os saberes do conhecimento. Como os saberes da
experiência já foram mencionados anteriormente, nesse momento eles não
serão indicados.
―[…] a oportunidade de estar na realidade da escola, de ver isso de perto, de
participar, é o que contribui para a formação do professor, porque não adianta você só
aprender a teoria se não sabe como é feito na prática, e o convívio com os alunos
favorece a experiência do professor […]‖. (Entrevistado 1)
―[…] participar do PIBID é muito bom porque a gente está vivenciando aquilo e quando
a gente fica só na graduação, fica mais teórico e a gente não pode esquecer da
prática, que tem que estar junto com a teoria sempre‖. (Entrevistado 2)

Os trechos acima indicam que os entrevistados, ao vivenciarem as atividades
do PIBID, compreenderam a relação da teoria que aprendem com as
disciplinas relacionadas às ciências da educação, aplicadas na prática, ou seja,
nas atividades que farão enquanto professores, constatando, dessa forma, a
construção dos saberes pedagógicos que, segundo Pimenta (2000), estão
ligados a todo o contexto que envolve a pedagogia enquanto ciência da
educação e, ao ter contato com esses saberes, ―[...] podem encontrar
instrumentos para se interrogarem e alimentarem suas práticas, confrontandoos. É a que se produzem saberes pedagógicos, na ação‖.
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Os saberes do conhecimento, que são aqueles relacionados à disciplina
ministrada e em como ensiná-la aos alunos, foram indicados nas falas dos
entrevistados, como seguem:
―No PIBID, eu pude perceber o quanto é prazeroso explicar um conteúdo e constatar
que o aluno entendeu [...] Aprendi a contextualizar os assuntos com a vida dos alunos,
pois cada um possui uma história de vida diferente e é fundamental que eles se
interessem pelos conteúdos a partir do momento que eles entendem que irão usar
aquele conhecimento em alguma coisa‖. (Entrevistado 4).
―Enquanto bolsista do PIBID, tentei ao máximo levar para os alunos os assuntos
contextualizados a fim de que eles pudessem se apropriar daquele conhecimento de
forma mais prazerosa, sem aquela obrigação diária que eles sentem de ter que
estudar ou fazer atividades, ou seja, eu me dediquei como se aquela turma fosse
realmente minha‖. (Entrevistado 3)

Através da análise dos trechos acima, verifica-se a preocupação dos
entrevistados em contextualizar o conteúdo, ou seja, não basta somente saber
a teoria da disciplina específica, mas o professor, diante de uma turma com
diferentes sujeitos que possuem diferentes níveis de conhecimento, deve
pensar e repensar em formas diferenciadas de trabalhar o conteúdo a fim de
possibilitar que todos compreendam aquilo que está sendo ensinado.
Para Gatti (2010), os professores desenvolvem a profissionalização docente
tanto pela formação inicial, como nas suas experiências com a própria prática,
através da interação com profissionais mais experientes e com o contexto
escolar. Dessa forma, paralelamente à construção dos conhecimentos teóricos,
os professores dão significado à sua prática profissional através da construção
dos saberes a ela relacionados. Dessa maneira, o PIBID é uma possibilidade
de colaboração nesse processo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados das análises realizadas nessa pesquisa, de forma geral,
evidenciam a importância do PIBID para a formação docente inicial, pois as
atividades nele vivenciadas possibilitam que futuros professores tenham
contato com a realidade escolar e conheçam as peculiaridades da profissão
dentro do próprio contexto, realizando práticas que auxiliam na construção dos
principais saberes e, consequentemente, a construção da identidade docente.
O PIBID foi criado como uma das possíveis soluções para os problemas
relacionados à formação docente e um de seus principais objetivos é aproximar
o bolsista à realidade escolar, possibilitando-o conciliar a teoria com a prática.
No entanto, enquanto professores em formação, cabe ressaltar a importância
de refletir que o PIBID ou a formação inicial, quando separados, não são
suficientes para a efetivação da profissionalização docente.
O PIBID, nesse contexto, caracteriza-se como uma possibilidade que, em
conjunto com outras atividades desenvolvidas durante a formação docente
inicial, constitui-se como um diferencial, dando significado à profissionalização
docente e demais representantes da classe profissional.
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Dessa forma, acredita-se ter alcançado o objetivo principal dessa pesquisa,
visto ter sido possível analisar a relação (evidentemente positiva) das
atividades vivenciadas no PIBID pelos futuros professores com a construção
dos principais saberes docentes relacionados à prática, bem como a
construção da identidade profissional e efetivação da profissionalização
docente.
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APRENDIZAGEM DA AÇÃO DE COMANDO EM ESTÁGIO DE
SOCIALIZAÇÃO DOCENTE EM INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MILITAR
Tamara Aretta Mauerberg Teche de Farias1; Regina Zanella Penteado2; Samuel
de Souza Neto3;

Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Nas organizações militares impera um sistema simbólico com especificidades
de hierarquias, tradições, cultura, valores, normas, regras, códigos,
comportamentos e rituais. A aprendizagem da ação de comando (AC) é
apontada como um desafio na socialização de professores para o ensino em
instituição militar. O governo brasileiro criou o Programa Nacional de Escolas
Cívico-Militares/ECIM e 216 ECIMs serão implantadas até 2023, com as
lógicas militares influenciando as práticas docentes. Objetivo: identificar os
dispositivos de aprendizagem da AC em um estágio de socialização docente
em instituição educacional militar. Metodologia: pesquisa qualitativa com
análise de conteúdo de documentos curriculares, normativos e manuais de um
Estágio de Adaptação Técnico (EAT) de professores em admissão pelo
Comando da Aeronáutica Brasileiro para identificar e caracterizar os
dispositivos de ensino da AC. Resultados: Os elementos que compõem a AC
(posturas, movimentos, verbalizações, fala, voz e gestos) integram
expressividade do professor e o habitus docente no âmbito militar. Os
dispositivos de ensino da AC envolvem a planificação do ensino e as práticas
pedagógicas, desenvolvidas mediante técnicas de pedagogia corporal e
pedagogia moral que seguem lógicas de controle e dominação. Nota-se que as
possibilidades reflexivas, criativas ou inventivas, dos professores, são
inexistentes. Conclusão: os dispositivos de ensino da AC no EAT exprimem
lógicas de controle e dominação e revelam facetas de representações de
trabalho docente alinhadas a ideias antigas de docência (ofício e trabalho moral
e técnico), distanciadas da ideia de docência como uma profissão.
Palavras-chave: Socialização docente. Ação de Comando. Formação de
Professores
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COMO A “CULTURA DO CANCELAMENTO” PODE OFERECER
OPORTUNIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS DIFERENCIADAS DE
TEMAS DE SOCIOLOGIA.
Autora Principal: Tamires de Assis Lima Martins1; Orientadora: Ana Paula
Cordeiro2;
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O objeto desta pesquisa é a cultura do cancelamento. No Ensino Médio, os
professores relatam dificuldades de motivar os estudantes no processo de
ensino-aprendizagem. A sociologia das juventudes alerta que o professor não
pode esquecer-se de que, antes de assumir o ―papel‖ de aluno, há um ―jovem‖
na sala de aula. Eles querem participar ativamente na construção do
conhecimento, como sujeitos históricos que possuem referências culturais e
trajetórias de vidas próprias, distintas das preocupações do mundo adulto.
Assim, qualquer tema curricular somente será relevante caso contemple o
mundo cultural em que o jovem se localiza, atualmente, o espaço das redes
sociais é a principal plataforma onde se situam as manifestações juvenis.
Nossos resultados indicam que a abordagem sociológica da cultura do
cancelamento permitirá discutir, de forma criativa, provocativa e atual questões
afetas aos Direitos Humanos e ao Mundo do Trabalho, visto que a dinâmica do
cancelamento pode representar violações a direitos fundamentais das
celebridades tradicionais e aos novos profissionais (influenciadores,
microcelebridades) que abrem sua intimidade para o público nas mídias sociais
como forma de cativar a audiência. Trata-se de pesquisa bibliográfica, ex post
facto, tendo como fontes: (i) estudos sobre as celebridades; (ii) teses
acadêmicas sobre as novas atitudes do consumidor e das marcas diante das
redes sociais; e (iii) matérias jornalísticas. Adota-se a hipótese de que o
cancelamento ocorre efetivamente quando uma pessoa sofre diminuição
significativa de sua popularidade, reputação ou aceitação públicas, com perda
de emprego e contratos publicitários, graves repercussões econômicas.
Palavras-chave: Cultura do cancelamento. Redes sociais.
sociologia.
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DAYRELL. Juarez; CARRANO, Paulo; MAIA, Carla Linhares. org. Juventude e
ensino médio: sujeitos curriculares em diálogo. Belo Horizonte: UFMG, 2014.
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QUIZ HISTOLÓGICO: JOGO ONLINE PARA O ENSINO DE HISTOLOGIA DE
FORMA DINÂMICA
Tamires Oliveira Gomes1; Maria Alexsandra Silva dos Santos2.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O jogo ―Quiz histológico‖, produzido na plataforma kahoot, foi utilizado para o
ensino de conteúdos de histologia em uma turma do terceiro ano do ensino
médio. No jogo havia questões referentes a tecido epitelial, glândulas exócrinas
e endócrinas, além de possuir imagens para reconhecimento dos tecidos. O
objetivo do uso de imagens era a identificação de lâminas histológicas de uma
maneira divertida. Além de permitir à turma uma maior interação, mesmo que
de modo online. Uma vez que os jogos didáticos por conterem o carácter lúdico
permitem a aprendizagem de modo dinâmico e permitem o trabalho em equipe
(JESUS, NERES, DIAS,2014). Os alunos expressaram enorme entusiasmo ao
saberem que seria realizado um jogo na aula, logo após, quando foi finalizado
o jogo permaneceram alegres e propuseram a continuação da atividade e
assim foi realizada uma nova rodada do jogo. Vale ressaltar, que o jogo foi
realizado em duas etapas, sendo a segunda etapa focada no reconhecimento
das imagens históricas possuindo cada questão uma pontuação diferente
conforme o nível de dificuldade. Salientamos que após o jogo ocorreu
explicação e discussão referente a cada pergunta, no qual os alunos puderam
tirar dúvidas e avaliar o conteúdo do jogo indicando seus acertos e erros, a
partir da observação da atividade podemos indicar que o jogo contribuiu para a
aprendizagem de conceitos de histologia e esperamos realizar mais atividades
como essa.
Palavras-chave: Jogo didático, atividade lúdica, ensino de histologia.
REFERÊNCIAS
JESUS, J; NERES, J. N; DIAS, V. B. Jogo didático: Uma proposta lúdica para
o ensino de botânica no ensino médio. Revista da SBEnBio.n°7, 2014, p. 41064116.

1
2

Ciências biológicas, Professora no Colégio Grilli Magalhães, tamires2811@gmail.com
Ciências biológicas, Estagiária no Colégio Grilli Magalhães, marialexsandra766@gmail.com

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
703

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

NARRATIVAS DA COMUNIDADE DO PROJETO PIAU NO FECHAMENTO
DA ESCOLA TAMBORIL II NO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT
Souza, Tânia Alves Correa1;Fernandes Cleonice Terezinha2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O fechamento e redimensionamento das escolas do campo no município de
Nova Xavantina -MT, representa no cenário atual de políticas públicas a
negação de direitos historicamente conquistados pelas comunidades rurais. O
objetivo dessa pesquisa é compreender as narrativas envolveram o
fechamento das escolas municipais do campo e as consequências
socioeconômicas e ambientais que os núcleos familiares estão sujeitos, com o
reordenamento dos estudantes da Escola Tamboril II no Projeto de
Assentamento Piau para as escolas urbanas do município de Nova XavantinaMT. A abordagem metodológica é de natureza básica, qualitativa e
exploratória, como procedimento de estudo utilizaremos o estudo de caso, com
levantamento de dados contidos nos atos adminstrativos, documentos e
entrevistas semiestruturadas.A pesquisa será realizada na Escola Tamboril II
no P.A Piau, os participantes serão: cinco pais, cinco estudantes, 01 gestor
municipal representante da secretaria de educação, 03 profissionais de
educação sendo 02 professores e um 01 apoio administrativo, 01 representante
da associação de moradores do PA Piau, 01 representante do sindicato dos
trabalhadores rurais do município de Nova Xavantina.Na coleta de dados serão
utilizados gravação por vídeo chamadas por meio da plataforma Google Meet e
aplicativo de trocas de mensagens instantâneas (whatsApp).
A análise dos dados coletados das fontes documentais e entrevistas, será
realizada por meio de Análise Textual Discursiva (ATD), sendo uma
metodologia que possui a finalidade de produzir novas compreensões a
respeito dos fenômenos e discursos(MORAES; GALIAZZI, 2007). Pretende-se
com a pesquisa apontar questionamentos para a garantia da educação do
campo em territorios rurais, objeto de disputas históricas no campo da
educaçãoe almeja trazer para a sociedade as vozes daqueles que no momento
do fechamento das escolas não puderam ser ouvidas e se ouvidas silenciadas.
Palavras-chave: Educação do Campo.Fechamento de escolas. Políticas
públicas inclusivas.
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A INFLUÊNCIA DO NEOLIBERALISMO NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO À
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
1

2

3

Tássia Pinheiro de Sousa Pinho ; Ana Paula Lima Azevedo ; Fátima Maria Nobre Lopes ;
4
5
Adauto Lopes da Silva Filho ; Samuel Nobre Lopes

Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo fazer uma análise crítica da influência
exercida pelo neoliberalismo por meio das parcerias com os setores públicoprivado, na formação dos alunos das Escolas Profissionais do Ceará na
modalidade de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional. A Secretária
de Educação do Estado do Ceará passou a adotar uma metodologia de ensino
que é norteada por parcerias com instituições privadas que estão a serviço
exclusivamente de interesses mercadológicos alegando como premissa que
são os meios para se alcançar uma educação de qualidade e uma formação
profissional que prepare os educandos para a empregabilidade. No entanto tem
como meta precípua formar esses jovens com as competências necessárias
para atender às demandas vigentes do mercado de trabalho e às necessidades
que advém do sistema produtivo capitalista. Trata-se de uma pesquisa teórica
a partir da qual tencionamos discutir essa problemática partindo de uma
perspectiva crítica. Utilizamos como aporte teórico a concepção marxiana de
trabalho e educação para fundamentar os conceitos relativos a uma formação
humana para a classe trabalhadora, numa perspectiva omnilateral, partindo do
pensamento de Marx e de autores brasileiros que tratam dessa temática. A
partir das análises buscamos elucidar e compreender a influência do
neoliberalismo de setores privados que adentram nas escolas públicas com
parcerias público-privado. Como resultado parcial deste estudo, constatamos
que as consequências no processo formativo da classe trabalhadora no modo
como estão sendo formados resultam em sujeitos subalternizados para
atender, de maneira submissa, a lógica do capital sob o advento do
neoliberalismo e flexibilização das ações estatais. Desse modo, concluimos
que a reestruturação da produção e do trabalho foram fatores que contribuíram
para a alteração na qualificação e segmentação da classe trabalhadora. No
entanto, seria necessário ofertar, aos jovens, uma formação em todas as suas
dimensões: humana, social, política e cultural que pudessem colocá-los na
1
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condição de seres emancipados para atuar como agentes da transformação
social.
Palavras-chave: Neoliberalismo. Educação Profissional. Formação Humana.
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O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS NO
ENSINO MÉDIO
Tássia Pinheiro de Sousa Pinho1; Ana Paula Lima Azevedo2; Fátima Maria
Nobre Lopes3; Adauto Lopes da Silva Filho4; Samuel Nobre Lopes5
Acesse a apresentação deste trabalho

RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo identificar na concepção dos diálogos
socioemocionais, elementos que favoreçam à formação humana e ética no
processo formativo dos alunos e na prática pedagógica dos professores de
escolas estaduais do Ceará.Trata-se de uma pesquisa de campo na qual
utilizamos como aporte teórico os conceitos de formação humana, ética e
educação profissional partindo das concepções dos filósofos Marx, Kant e
Adorno. A partir da aplicação de questionários à alunos e professores do
ensino médio com uma amostragem de 5 turmas, buscaremos elucidar e
compreender como os professores e os alunos atribuem relevância aos
saberes adquiridos por meio das competências socioemocionais e em que
aspectos podem contribuir para sua formação profissional desvelando os
interesses políticos e econômicos que leva à inserção dessa concepção
pedagógica nas escolas. O estudo se justifica pela importância de se discutir e
desenvolver posturas éticas entre os nossos estudantes, principalmente no
contexto atual. Os diálogos socioemocionais estão dentro de uma grande
discussão
acerca
de
qualificação,
competências,
habilidades
e
empregabilidade, que devem ser trabalhadas na formação do indivíduo a fim de
satisfazer as exigências do setor produtivo. Para adiquirir essas competências
com os estudantes, fica a cargo do professor Diretor de Turma desenvolvê-las
na disciplina de Formação Cidadã. Portanto, a formação pautada no modelo de
competências enfraquece uma perspectiva de formação humana, uma vez que
está atrelada a uma concepção de sociedade que existe, e não de uma
sociedade que almejamos, estando relacionada a um direito básico de todo
cidadão. Como resultado parcial deste estudo percebemos a necessidade de
viabilizar aos nossos estudantes a luz do esclarecimento e despertá-los para a
reflexão capaz de proporcionar-lhes a aquisição de uma consciência crítica e
ética, uma formação associada à conscientização política, cultural e social.
Podemos concluir que isso permitiria ao homem compreender o verdadeiro
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princípio educativo do trabalho, bem como o caráter científico e transformador
de sua ação, criando os meios para a superação da sua condição de ser
alienado e fragmentado.
Palavras-chave: Educação Profissional. Formação Humana. Ética.
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ENSINO BASEADO EM PROBLEMAS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE
Tatiana Vieira Ferreira1; Juliana Bastoni da Silva2; Mirian Cristina dos Santos
Almeida3; Domingos de Oliveira4; Fernando Rodrigues Peixoto Quaresma5

RESUMO
Depois da publicação, em 1999, do relatório "To err is human" do Instituto de
Medicina Americano (IOM), a temática da segurança dos pacientes se tornou
parte integrante das políticas públicas de saúde que visam à melhoria da
qualidade dos cuidados dos profissionais de saúde. Dessa maneira, o tema da
"cultura de segurança", muito discutida nos serviços de saúde, pode e deve
encontrar ainda na formação, soluções sustentáveis e seguras para o
atendimento aos pacientes. Objetivo: Apresentar métodos de ensino das
técnicas de enfermagem no contexto da segurança do paciente. Metodologia:
Trata-se de um estudo quase experimental, que visa estimular a visão crítica
reflexiva quanto à segurança do paciente. A amostra será composta por
professores, monitores e acadêmicos de enfermagem que criarão cenários
semelhantes aos encontrados em campos de estágios. Em um primeiro
momento será demonstrado pelos docentes e monitores as técnicas práticas
para assistência de enfermagem baseadas na literatura. Posteriormente será
invertida a sala de aula onde os acadêmicos realizarão as técnicas discutindo e
elencando os materiais mínimos necessários para realização correta das
técnicas, considerando a realidade da falta de recursos materiais nos serviços
de saúde, evitando ou mitigando muitos eventos adversos. Para avaliar a
eficácia do processo ensino/aprendizagem, será aplicado questionário
semiestruturado denominado Eating Assessment Tool (EAT-10) versão Brasil,
antes e após a intervenção. Discussões: As instituições de estágio Hospitais,
Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento sob gestão do
Estados e Municípios nem sempre oferecem os recursos necessários para a
prática de estágio, exigindo improvisação e adaptação de técnicas de
enfermagem. As atividades desenvolvidas no curso de enfermagem têm se
estruturado a cada ano. Um dos motivos que pode potencializar a
aprendizagem são as estratégias metodológicas desenvolvidas pelo corpo
docente/monitores.
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO PARA REDUÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL
EM LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM
Tatiana Vieira Ferreira1; Juliana Bastoni da Silva2; Mirian Cristina dos Santos
Almeida3; Domingos de Oliveira4; Fernando Rodrigues Peixoto Quaresma5
RESUMO
A preocupação com as questões ambientais, que visam a redução do uso de
recursos naturais, bem como as questões econômicas no que tange ao gasto
com materiais, seja no âmbito hospitalar ou no acadêmico, emergem
fortemente através do conceito de sustentabilidade, que tem como premissa o
uso de recursos de forma racional, a fim de promover a não escassez dos
mesmos para gerações futuras. Objetivo: Analisar o impacto de estratégias
pedagógicas sustentáveis na formação de profissionais de enfermagem.
Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal realizado no período entre
2017 a 2019 em uma Instituição de Esnsino Superior (IES) no norte do Brasil,
com acadêmicos matriculados na disciplina de semiotécnica (fundamentos de
enfermagem). Um questionário sobre sustentabilidade foi aplicado no início do
semestre e ao final. Todos os acadêmicos tinham o momento com os docentes
e posteriormente com a monitoria onde os materiais reutilizáveis eram
preservados para o segundo momento. Discussões: O estudo mostrou que a
adoção de algumas estratégias sustentáveis gerou para a IES uma economia
de 28% nos primeiro ano (2019) e 61% no biênio (2019), com os gastos de
materiais para uso dos alunos e professores. Destre as ações de melhor
adesão e impacto ambiental DESTACA-SE o kit individual de materias paras as
práticas laboratoriais com materiais comuns a todas aulas ao longo do
semestre; simulação da técnica de higienização das mãos sem água e papel
em dois dos três/cinco momentos obrigatórios da técnica; reutilização de
ampolas, agulhas, seringas entre outros utilizáveis em mais de um
procedimento. Em relação conhecimento dos conceitos de sustentabilidade
(128) 37% apresentaram conhecimento considerados bom ou ótimos no início
do semestre e (123) 95% ao final. O conceito e atitudes sustentáveis são cada
vez mais necessários e emergentes em todas as áreas do mercado de
trabalho, no ensino em saúde notou-se que a complexidade dos problemas
ambientais clama pela adoção de estratégias de ensino cada vez mais
sustentáveis.
Palavras-chave: Ensino. Meio ambiente. Enfermagem.
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ENSINO BASEADO EM PROBLEMAS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE
Tatiana Vieira Ferreira1; Juliana Bastoni da Silva2; Mirian Cristina dos Santos
Almeida3; Domingos de Oliveira4; Fernando Rodrigues Peixoto Quaresma5

RESUMO
Depois da publicação, em 1999, do relatório "To err is human" do Instituto de
Medicina Americano (IOM), a temática da segurança dos pacientes se tornou
parte integrante das políticas públicas de saúde que visam à melhoria da
qualidade dos cuidados dos profissionais de saúde. Dessa maneira, o tema da
"cultura de segurança", muito discutida nos serviços de saúde, pode e deve
encontrar ainda na formação, soluções sustentáveis e seguras para o
atendimento aos pacientes. Objetivo: Apresentar métodos de ensino das
técnicas de enfermagem no contexto da segurança do paciente. Metodologia:
Trata-se de um estudo quase experimental, que propôs estimular a visão
crítica-reflexiva quanto à segurança do paciente. A amostra foi composta por
professores, monitores e acadêmicos de enfermagem que criaram cenários
semelhantes aos encontrados em campos de estágios. Em um primeiro
momento, foi demonstrado pelos docentes e monitores as técnicas práticas
para assistência de enfermagem baseadas na literatura. Posteriormente, foi
invertida a sala de aula onde os acadêmicos realizaram as técnicas discutidas
e elencadas aos materiais mínimos necessários para realização correta das
técnicas, considerada a realidade da falta de recursos materiais nos serviços
de saúde, buscou-se mitigar muitos eventos adversos. Para avaliar a eficácia
do processo ensino-aprendizagem, foi aplicado o questionário semiestruturado
elaborado pelos próprios autores, antes e após a intervenção. Discussões: As
instituições de estágio, Hospitais, Unidades Básicas de Saúde e Unidades de
Pronto Atendimento sob gestão do Estado e Municípios nem sempre oferecem
os recursos necessários para a prática de estágio, exigindo improvisação e
adaptação de técnicas de enfermagem. As atividades desenvolvidas no curso
de enfermagem têm se estruturado a cada ano. Um dos motivos que pode
potencializar a aprendizagem são as estratégias metodológicas desenvolvidas
pelo corpo docente e monitores.
Palavras-chave: Ensino baseado em problemas. Enfermagem. Segurança do
paciente.
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DISTANCIAMENTO E EDUCAÇÃO INFANTIL : A REIVENÇÃO DAS
PRÁTICAS DOCENTES NO ATENDIMENTO PRESENCIAL.
Tatiane Resende Bitencourt1; Vera Lúcia M. P. de Brito 2; Edinelma Moreira
Lima Oliveira3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O ano de 2021, iniciou-se ainda com muitas indagações sobre como se
daria o atendimento presencial, após um longo período em atendimento
remoto, professores, bebês, crianças e suas famílias enfrentavam o receio
deste novo momento e suas incertezas.
Enquanto as Unidades lidavam e se adaptavam aos novos protocolos, se
reinventar, foi urgente e necessário pois, as práticas baseadas nas interações,
o contato com as outras crianças e funcionários, a relação com os objetos,
espaços e brinquedos e a presença da família nos diferentes espaços já não
mais, poderiam fazer parte da nossa realidade.
Deste modo, fomos construindo juntos uma nova prática, buscando saídas
para a garantia de uma educação de qualidade em meio ao enfrentamento de
uma pandemia. Construirmos juntos, criando e refletindo as possibilidades sem
nunca deixarmos de lado a empatia, mesmo com o distanciamento, com o
fechamento de muitos espaços e a limitação dos materiais. Continuamos não
apenas garantindo o atendimento, mas também propiciando momentos e
experiências de qualidade com os bebês e crianças.
O cotidiano, portanto mudou e se adaptou, nos fez repensar as práticas, a
organização dos espaços e dos tempos, as propostas, as interações e
experiências, nas vo zes que se manifestam e que silenciam durante a este
momento. Esta construção ainda está ocorrendo, em nossas práticas e no diaa-dia na Educação infantil, nos desafios do atendimento presencial e do
atendimento remoto, nas inovações e transformações da prática docente pela
tecnologia e no acolhimento diário de bebês , crianças, famílias e de toda a
equipe.
Palavras-chave: Educação. Distanciamento. Protocolos.
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INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS NOS ESPAÇOS DE UM CENTRO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA: DESAFIOS E
POSSIBILIDADES
.

Tatiane Sesztak Leonardi1; Lígia de Carvalho Abões Vercelli2

RESUMO
O objeto da presente pesquisa é as interações e brincadeiras nos espaços de
um Centro de Educação Infantil em tempos de pandemia. Buscamos responder
as seguintes problematizações: Os espaços de um Centro de Educação
Infantil, organizados em tempos de pandemia, permitem as interações e as
brincadeiras das crianças? Quais os desafios e as possibilidades de interações
e brincadeiras nesses espaços no contexto pandêmico? Como esses espaços
contribuem para o desenvolvimento das crianças? O objetivo geral é analisar
se espaços de um Centro de Educação Infantil, organizados em tempos de
pandemia, permitem as interações e as brincadeiras das crianças. Os objetivos
específicos são: observar como as crianças interagem nos espaços escolares
em tempos de pandemia e identificar os espaços onde as crianças mais
gostam de brincar. Os espaços disponibilizados no ambiente escolar devem ser
amplos e cheios de possibilidades, pois eles contribuem para a construção dos
conhecimentos das crianças, por meio das interações e brincadeiras. Após
analisar o documento de protocolo de volta às aulas, partimos da hipótese que
a organização dos espaços no Centro de Educação Infantil pesquisado durante
o contexto pandêmico, limita e dificulta as aprendizagens das crianças, pois
impossibilita as interações e brincadeiras. O universo da pesquisa é um Centro
de Educação Infantil da Rede Municipal de São Paulo localizado na zona
oeste, e os participantes são duas professoras e as crianças das suas
respectivas salas. A metodologia utilizada é de natureza qualitativa do tipo
intervenção e os instrumentos de coleta de dados são: a observação das
propostas elaboradas pelas professoras e a forma com as crianças interagem
nesses espaços. Também fizemos análise da legislação vigente federal e
municipal. Essa pesquisa utiliza-se dos referenciais teóricos de autores da
Pedagogia Crítica.
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ENSINO HÍBRIDO EM CONTEXTO PANDÊMICO: POSSIBILIDADES PARA
A EDUCAÇÃO
Tatiani Evangelina Gomes Sant'Ana 1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente resumo tem como objetivo compreender o ensino híbrido no
contexto da pandemia e suas possibilidades para a educação. A metodologia
utilizada concretizou-se em uma pesquisa bibliográfica, onde foi possível
visualizar que a pouco mais de um ano, o mundo tem vivenciado um grave
colapso na saúde, economia e educação, resultando centenas de mortes
diárias em função do vírus Covid-19. Com isso, profissionais da saúde
decretaram medidas protetivas para a não propagação da doença, tendo o
distanciamento social como eixo principal e indispensável para a proteção da
humanidade. Em contexto educacional, as escolas e demais instituições de
ensino foram impedidas de dar continuidade na educação presencial,
adaptando as ministrações de aulas pelo ensino híbrido, apresentado como
uma proposta para a educação neste tempo pandêmico. O ensino híbrido diz
respeito a uma perspectiva de educação formal no qual um aluno aprende de
forma mesclada, por meio do ensino on-line, e em uma localidade física
supervisionada, fora de sua residência. O ensino híbrido demanda uma
remodelação no docente, na gestão, nos processos de aprendizagem dos
alunos e, sobretudo, na adaptação familiar. Assim, o ensino híbrido personaliza
a educação, relacionando as aulas presencias e remotas por meios digitais,
sob uso de equipamentos que permitem realizar atividades virtuais em sala de
aula quanto fora dos espaços escolares. Portanto, verifica-se que essa
abordagem torna o currículo escolar mais flexível, por meio de espaços
integrados, combinados, presenciais e virtuais. O aluno tem sua centralidade
neste ensino através de metodologias ativas nos processos pedagógicos,
visando uma aprendizagem significativa por meio de jogos, práticas e projetos
relevantes, dando ênfase ao seu papel como protagonista do seu aprendizado.
Conclui-se que essa forma de ensino tem se revelado como uma proposta
pertinente e relevante para que a educação ocorra de forma segura e com
sentido para todos os envolvidos.

Palavras-chave: Educação. Ensino Híbrido. Ensino-aprendizagem.
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“OS VINGADORES: GUERRA INFINITA DA CALORIMETRIA”:
UTILIZAÇÃO DA GAMIFICAÇÃO PARA AUMENTAR O ENGAJAMENTO
DOS ALUNOS
Thandara Garcia Ravelli1; Raphael Schlic Matos2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A educação para século XXI traz a necessidade de um novo olhar para a sala
de aula: os alunos protagonistas e os professores mediadores que
criam situações de aprendizado. Uma vez que a Gamificação prevê a utilização
dos elementos dos jogos, com o intuito de tornar situações mais desafiadoras e
engajadoras, ela se torna uma ferramenta promissora para o contexto
educacional. Elementos como instruções simples e objetivas, aumento
gradativo dos níveis de dificuldade e feedback em tempo real oferecem um
ambiente de aprendizado muito potente. Nesse contexto, trazer para a sala de
aula os elementos descritos, permite criar experiências com maior fator
motivacional, aliando a mecânica dos jogos e uma narrativa atual (Os
Vingadores da Marvel). Dessa forma, o presente trabalho, que foi desenvolvido
com alunos do 9 ano para o estudo da calorimetria, teve como principal objetivo
proporcionar uma situação de aprendizado que possibilitasse a autonomia e o
protagonismo do aluno. Para isso, o processo foi iniciado com uma aula
invertida em que os alunos receberam materiais de estudo como vídeos e
textos, juntamente com um roteiro para realização de registro, que serviu de
ingresso para a participação na atividade. A narrativa do game propunha aos
alunos montarem uma equipe de super-heróis para derrotar o vilão da história.
Em grupos, eles receberam desafios com diferentes níveis de dificuldade, e a
cada resolução correta (um integrante do grupo era sorteado para explicar a
resposta à professora e o feedback era dado instantaneamente), eles
conquistavam um personagem. O grupo com maior pontuação, ou seja, com
mais super-heróis, conseguia derrotar o vilão Thanos e vencia o jogo. Em todas
as turmas, mais de 90% dos grupos conseguiram conquistar a equipe inteira de
super-heróis, indicando que os objetivos de aprendizagem, previstos para
aquele conteúdo, foram alcançados.
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JOGOS PEDAGÓGICOS COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO NA SALA DE
RECURSOS MULTIFUNCIONAIS-SRM
Théa Rozane de Barros Schuh1; Leyze Grecco2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este artigo tem o objetivo de estimular habilidades do pensamento, da
imaginação, da interpretação, da tomada de decisão, da criatividade, além do
estímulo do desenvolvimento da motricidade fina e ampla, através da utilização
de diversos jogos e brinquedos pedagógicos produzidos a partir de materiais
recicláveis e de baixo custo, com vistas a atender as necessidades cognitivas,
motoras e de letramento dos alunos do ensino fundamental. A metodologia
utilizada foi de natureza aplicada, com abordagem qualitativa dos dados. Os
dados foram coletados por meio de pré e pós-testes e as discussões e análises
feitas sob a ótica da análise do conteúdo. Foram confeccionados diversos
jogos e brinquedos pedagógicos feitos de papelão, tampinha de garrafas,
madeiras, potes de shakes, canudos, garrafas pets, palitos de picolé dentre
outros. A utilização de jogos e brinquedos pedagógicos tem o intuito de auxiliar
no trabalho da Sala de Recursos Multifuncional da Escola Municipal Deputado
Ary Leite de Campos no município de Várzea Grande-MT no ano letivo de
2021. Os resultados preliminares demonstram a importância da utilização dos
jogos e brinquedos pedagógicos recicláveis, como recursos facilitadores no
processo de ensino e aprendizagem no Atendimento Educacional
Especializado. A pesquisa contribui para o encaminhamento de discussões
sobre a inclusão de estudantes com transtornos de aprendizagem mediante o
processo de ensino, bem como oferece sugestões metodológicas para o uso
do jogo pedagógico como estratégia de aprendizagem significativa para
estudantes com transtorno de aprendizagem.
.
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SAÚDE DA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE EM PALMAS/TO
Thiago Oliveira Sabino de Lima1; Sarah Maria Reis Bucar2; Fernando Rodrigues
Peixoto Quaresma3; Erika da Silva Maciel4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O sistema penitenciário, é o ambiente que abriga indivíduos que hora tenham
cometido algum crime. Este universo paralelo por vezes negligenciado e
desassistido das políticas públicas se mostrou presente e carente de atenção
das autoridades nos últimos anos, com estigma social de marginalização é
composto em grande maioria por pessoas negras, pobres e estão sujeitas à
vulnerabilidade devido as condições em que estão inseridas. Todos esses
fatores aumentaram em decorrência a pandemia do novo Coronavírus (Covid19).Mesmo com as garantias legais e uma política pública voltada
exclusivamente para assistir estes indivíduos em privação de liberdade, o
interior das unidades penitenciárias se configuram como inadequados sendo
propícios a aglomerações e consequentemente transmissão de agentes
patológicos, unido a isso o déficit de vagas o encarceramento em massa torna
crescente o número de indivíduos privados de liberdade. A problemática que se
apresenta trás a necessidade de buscar evidências científicas frente a
necessidade deste indivíduos e desta população em situação de vunerabilidade
com enfoque no indivíduo recluso na Unidade Penal de Palmas/TO. Objetivo:
Contribuir para a melhoria da saúde da população privada de liberdade na
Unidade Penal de Palmas/TO. Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal
retrospectivo e prospectivo de caráter descritivo observacional. Serão
investigados dados do banco de dados de saúde bem como entrevista com
profissionais da CPP. A amostra será composta por profissionais de segurança
e profissionais de saúde de acordo com critérios de inclusão. A amostragem do
estudo será não probabilística por conveniência, pois, o interesse é avaliar o
universo destes profissionais. Resultados esperados: Pretende-se observar a
utilização das políticas públicas, bem como a educação em saúde utilizadas
pelos profissionais de saúde da CPP, para que assim haja melhores
estratégias para benefícios mútuos tanto para população privada de liberdade
quanto para os profissionais.
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UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Thomaz Albaladejo Hallam1; Jessica Aline Ullmann Gutierrez 2; Julia Pimentel 3;
Claudia Mirian de Godoy Marques 4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A monitoria acadêmica, importante ferramenta no ensino superior, é prevista no
artigo 84 da Lei 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional. Durante a pandemia de COVID-19, todas as atividades de ensino,
pesquisa e extensão - inclusive a monitoria - precisaram de adaptações para
serem oferecidas de forma remota. O objetivo deste resumo é relatar a
experiência dos monitores das disciplinas de Histologia, Biologia Celular e
Microbiologia ministradas na primeira fase do curso de Fisioterapia da
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). As monitorias ocorreram
uma vez por semana de 17/05/2021 a 10/09/2021, conforme o calendário
acadêmico, com atividades totalmente remotas e síncronas através da
plataforma online Google Meet. Nos encontros com a professora, também
remotos, foram discutidas as atividades da monitoria e formas de trabalhos;
nesse planejamento definiu-se uma metodologia participativa e didática.
Elaborou-se um cronograma com os assuntos semanais, enviado aos alunos, e
os monitores formularam questões tanto para revisão de cada tópico quanto
para análise de imagens histológicas fornecidas pela professora. No decorrer
dos encontros coube aos monitores mediá-los, incentivar a participação dos
alunos e a troca de conhecimentos. O número de frequentadores foi, em
média, de 13 alunos, um resultado considerado significativo, pois trata-se de
50% do número total de participantes das disciplinas e uma atividade optativa.
Ao final do período, foram compilados os trabalhos realizados pelos
acadêmicos no Jamboard, quadro branco digital interativo, como material de
revisão e estudo. Há diversos desafios para o ensino na pandemia, além do
uso das plataformas e novas ferramentas online, aqueles que ingressam nesse
momento no curso possuem dificuldade em estabelecer vínculos com seus
colegas, nesse sentido, a monitoria, além de ser um espaço de ensino e
construção do saber, também foi um meio de socialização e aproximação entre
alunos.
Palavras-chave: Monitoria. Ensino. Pandemia.
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POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO, NO SETOR ENERGÉTICO E A
RELAÇÃO COM OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Thyago Lins1

RESUMO
A qualidade na educação, independente do seu nível, é um desafio constante e
necessário. Proporcionar o acesso ao ensino e ao conhecimento é um direito
essencial para todos, no entanto, os desafios são constantes e entre os vários
cenários adversos destaco e delimito o pensamento para a infraestrutura, mais
precisamente o acesso a energia elétrica. São desafios que várias nações
enfrentam, tanto que as adversidades provocaram um movimento mundial na
Organização das Nações Unidas e em uma Assembleia Geral pautaram 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS e destaco o número quatro,
Educação de Qualidade, e o número sete Energia limpa e Acessível. Quando
analisamos os dados educacionais e o acesso a energia elétrica no Brasil, nos
deparamos com um cenário que merece a devida atenção e cuidado, um
exemplo é quando verificamos na regiões mais afastadas os desafios
enfrentados diariamente nas mais diversas instituições de ensino, seja da
educação básica e profissionalizante até o ensino superior, localização,
acessos para os educandos, formação docente. Proporcionar o acesso à
educação não se limita apenas a estrutura física, paredes e mobiliários, esta
estrutura precisa de uma infraestrutura elétrica que é uma base para o acesso
às tecnologias de informação, por exemplo. A criação de políticas públicas é
necessária para uma condução eficiente neste sentido, alinhar metas e
objetivos sustentáveis e duradouros para o desenvolvimento social, familiar,
regional e nacional. Criando, implementando, avaliando as políticas públicas
soluções poderão ser apresentadas e mudanças provocadas, a Pandemia da
COVID-19 nos mostrou o quanto precisamos de políticas sérias e concretas
para uma educação que alcance o país todo com desenvolvimento sustentável
e limpo.
Palavras-chave: Educação, Energia limpa e acessível, ODS
REFERÊNCIAS
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Divulgação cientifica nos anos finais do ensino fundamental e ensino
médio para fixação da aprendizagem
Tiago de Lima Dias
O resumo presente tenta mostrar a importância do papel do professor em fazer
divulgação cientifica para os alunos dos anos finais do ensino fundamental (6º
ao 9º ano) e ensino médio. Tratando especificamente de como as experiências
e a tecnologia pode trazer e beneficiar os alunos em uma melhor interação
para o aprendizado das ciências da natureza. A divulgação cientifica faz com
que os alunos interajam de várias maneiras, resguardando as individualidades
de cada um, demostrando que a divulgação pode ser feita através da escrita,
vídeos e podcasts. Neste mundo tecnológico os alunos também precisam do
auxílio dos professores para poderem descobrir ou encontrarem ferramentas
que auxiliam nas buscas de fontes confiáveis, a tecnologia hoje é um fluxo,
onde sempre estamos em uma versão beta, o que mostra que apesar de todo
conteúdo disponível, os alunos precisam encontrar lugares que forneçam ajuda
e otimizem as suas pesquisas. Isso vai preparar os alunos a entenderem como
as atualizações tecnológicas precisam andar junto com a formação deles e
auxiliar o professor a tentar prender a atenção dos alunos durante as aulas de
ciências da natureza para uma melhor absorção de habilidades.
Palavras-chave: Divulgação, pesquisa, ciências.
Referências:
IAMARINO, Atila Iamarino. Educação para o futuro. Youtube, 22/11/2017.
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=B_x8EccxJjU>. Acesso
em: 12/07/2021.
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RELATOS DE EXPERIÊNCIAS COLABORATIVAS: FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORES
Pedro Tiago Pereira Leite1; Inês Trevisan2

RESUMO
Trata-se de um relato de experiência advindos da prototipação de ciclos
formativos vivenciados ocorridos na disciplina Estágio Supervisionado I, do
Programa de Pós-graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia
da Universidade do Estado do Pará. A formação ocorreu com professores de
Ciências da rede municipal da cidade de Imperatriz-MA no período de março a
junho. Teve como temática central a formação colaborativa em serviço, com o
objetivo de averiguar os desafios e possibilidades da formação continuada
colaborativa reflexiva de professores de ciências de escolas públicas
envolvendo práticas educativas voltadas aos saberes docentes. O percurso
metodológico foi pautado na abordagem qualitativa, na perspectiva da pesquisa
colaborativa de Ibiapina (2008), os momentos formativos ocorreram via sistema
remoto emergencial síncrono e assíncronos. O ciclo formativo seguiu o
seguinte percurso: a) orientações reflexivas; b) organização dos encontros
formativos, c) produção de materiais para a formação (Sequência Didática
Investigativa-SDI), d) prototipação da formação envolvendo os seguintes
passos: Escuta Sensível, Acolhida, Discussão da Problemática, Planejamento
Pedagógico, Compartilhando a SDI, Sistematização, Indo à Prática e a
Socialização da Prática. Os estudos foram feitos para estimular a relação teoria
e prática, resgatando a experiência de formação profissional dos professores
participantes. Conclui-se que: mesmo diante das adversidades do sistema
remoto em contexto de pandemia, a experiência formativa proporcionou a
vivenciar o processo formativo aplicado e reavaliar o trabalho colaborativo e
reflexivo oriundo desse ciclo formativo. Por fim, o estágio proporcionou a
aquisição de novos conhecimentos, teóricos e práticos adquiridos, na
elaboração da SDI no ensino de ciências.
Palavras-chave: Formação colaborativa; SDI; Saberes docentes.
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CURSO DE SUPERVISORES DE ESTÁGIO CURRICULAR EM GEOGRAFIA
NO CONTEXTO DO ENSINO REMOTO E HÍBRIDO
MALYSZ, Sandra Terezinha1; SILVA, Andresa Lourenço da2; POSTALISANTANA, Valéria Barreiro3
.

RESUMO
As escolas de Educação Básica que recebem acadêmicos do curso de
licenciatura para a realização da prática do estágio curricular se configuram
também como um espaço da formação inicial dos professores em extensão à
Universidade. Com o isolamento social decorrente da pandemia da Covid19, as
escolas e as universidades tiveram que se adaptar ao ensino de forma remota
e, mais recentemente, ao ensino híbrido, utilizando para isso as tecnologias
digitais disponíveis. Com isso, a prática do Estágio Curricular, essencial à
formação docente, se tornou mais complexa. A fim de aproximar os
professores orientadores do estágio e os licenciandos do Curso de Geografia
da Unespar – campus de Campo Mourão – das escolas e dos professores
supervisores, bem como viabilizar o estágio neste período pandêmico,
organizamos o ―Curso de Supervisão de Estágio no Ensino Remoto e Ensino
H brido para Professores da Educação Básica‖. Com o desenvolvimento deste
projeto, objetivamos desenvolver com estes professores, estudos e discussões
que orientem a organização do estágio de forma remota, considerando sua
importância no processo formativo, com o intuito de promover a valorização do
professor supervisor de estágio da Educação Básica enquanto co-formador dos
licenciandos. O curso será desenvolvido de forma remota com atividades
síncronas e assíncronas: reuniões virtuais realizadas via meet; atividades de
estudos
de
textos
pelo
Google
Classroom
e
Forms
e
acompanhamento/avaliação da prática do estágio remoto realizado pelos
estagiários.
Palavras-chave: Formação docente. Estágio Supervisionado. Estágio Remoto.
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APLICAÇÃO DO PROBLEMA DE STEINER NA EDUCAÇÃO
Vagner Ramos Vazquez1; Renato Marcone José de Souza2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este pré-projeto apresenta a proposta de, por meio da Modelagem Matemática,
propor algumas aplicações do Geogebra como ferramenta auxiliar na resolução
de problemas de otimização, especificamente sobre a minimização de
distâncias, de modo a obter-se maior assimilação didática para a sala de aula.
Diante dessas características este trabalho tem como objetivo expor um estudo
aplicado sobre a localização ótima entre três pontos ou mais a serem
analisados, com base no Problema de Steiner e outras aplicações
matemáticas, com ênfase na Programação Não-Linear para ser usado de
exemplo no Ensino Superior. Esta pesquisa se constitui como sendo do tipo
qualitativa, tendo como procedimento metodológico a elaboração de uma
sequência de ensino e apresentando como sujeitos da pesquisa alunos da
Universidade Federal de São Paulo, aonde, serão selecionados duas turmas
do curso de Licenciatura em Ciências, e eu em conjunto com o docente
ministrador da unidade curricular de Cálculo irei demonstrar a aplicação do
problema em questão, com a adição do software Geogebra. Como referencial
teórico, pretende-se utilizar as ideias ligadas à importância da intuição no
ensino e a aprendizagem da Matemática. Pretende-se obter resultados no
intuito de haver uma busca de melhor compreensão do conteúdo ensinado,
com a aplicação de um problema, que pode ser aplicado em um estudo de
caso, sendo meio motivador para os alunos, e ainda também, pode-se
explicitar as múltiplas utilidades do Geogebra na resolução de problemas de
otimização.
Palavras-chave: Problema de Steiner, Educação, Programação Não Linear.

REFERÊNCIAS
COURANT, Richard e ROBBINS, Hebert. O que é Matemática?. Rio de
Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2000.
COLIN, Emerson Carlos. Pesquisa Operacional: 170 Aplicações em estratégia,
finanças, logística, produção, marketing e vendas. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
1
2

PECMA, UNIFESP, v.vazquez@unifesp.br
PECMA, UNIFESP, marcone.renato@unifesp.br

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
732

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
733

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

Ensino Híbrido e o retorno às aulas presenciais
Valdecira Aparecida da Silva Moreira

1

Cleonice Adriana Schmitz dos Santos 2;
Valdicéia de Cássia da Silva Balbinot 3;
Maria Valdete da Silva Bolsoni 4;
Sandra Ribeiro dos Santos grey 5

Acesse a apresentação deste trabalho

RESUMO
2021, ano de quebra de paradigmas educacionais, frente a realidade do
ensino híbrido, após um periodo de aproximadamente dezesseis meses de
suspensão das aulas presenciais. Nossa temática, visa despertar um amplo
debate: os docentes estão preparados para o retorno presencial de forma
híbrida? As escolas foram equipadas com ferramentas tecnológicas? Os
professores tiveram cursos de formação para trabalhar de forma didática e
pedagogica utilizando as tecnologias digitais? Quais as expectativas para o
retorno presencial dos alunos? Nossa pesquisa bibliográfica evidenciou que no
ensino híbrido, o professor precisa estar preparado para inspirar o estudante a
buscar protagonismo e a participar ativamente, ele promove uma mistura entre
o ensino presencial e propostas de ensino online. A pesquisa de campo
realizada no periodo de agosto de 2020 a agosto 2021, no municipio de
Colorado do Oeste-Rondônia, trás a tona o fato de que a pandemia do
Covid-19, provocou entre outros efeitos negativos enorme ansiedade entre
os educadores sobre que tipo de alunos iriam encontrar no período póspandemia. A presente pesquisa evidencia desafios a serem superados no
sentido da implatação real do ensino híbrido, nas escolas públicas brasileiras,
no entanto ressalta que um longo caminho ja foi percorrido, que debates e
grupos de estudos já fazem parte da rotina dos professores, que estão prontos
para aprenderem fazendo, estão preparados para superarem os desafios a
medida que forem surgindo.
1
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APRENDIZAGEM DO ADULTO PROFESSOR1
Valdete Pereira Da Silva Nascimento2; Cristiane De O. Figueiredo Rodrigues3;
Ilma Tânia Ciriaco Magalhães4; Márcia Viana Pereira Benga5; Patricia V.
Sarmento Silveira6; Serjane Cristina Paolillo7.
RESUMO
O presente artigo foi elaborado para apresentar os trabalhos desenvolvidos em
seminário por estudantes do curso de Mestrado Profissional em Educação:
Formação de Formadores (FORMEP) oferecido pela Universidade PUC/SP.
A partir da reflexão teórica do tema proposto, a aprendizagem do adulto
professor, buscou-se relatar a organização e o desenvolvimento das atividades
formativas propostas. A obra base, que foi o fundamento dos trabalhos
desenvolvidos, é Aprendizagem do Adulto Professor, de Placco e Souza
(2006). O objetivo do artigo foi refletir e compreender a aprendizagem de
adultos a partir de suas vivências, experiências e reflexões dentro do papel de
aprendiz, para conquistar, por meio das experiências vividas, uma reflexão do
modo como os adultos constroem o conhecimento.
Além disso, apontou-se para a possibilidade de estabelecer uma relação entre
a subjetividade, a história de vida pessoal e escolar do professor e sua prática
docente. Por meio do resgate de memórias educativas dos professores, foi
possível levantar reflexões acerca da vida pessoal e subjetiva do professor,
imprimindo marcas em sua trajetória profissional e no saber-fazer de sua
prática pedagógica.
Partindo dessa compreensão optou-se que o seminário fosse mediado por
vivências que aproximassem os participantes das dimensões da formação,
concebendo o seminário como uma metodologia de estudo que possibilita
novas ideias, novos questionamentos e novas perspectivas de pesquisas e
práticas para os participantes que se aproximassem das dimensões da
formação, sob a orientação da Profa. Dra. Vera Maria Nigro de Souza Placco8.
Palavras-Chave: Aprendizagem do Adulto. Dimensões da Formação do Adulto.
Memória.
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PSICOLOGIA POSITIVA NA EDUCAÇÃO FÍSICA: CONSTRUINDO
INTERFACES A PARTIR DA PRÁTICA DE ENSINO NO CONTEXTO DA
PANDEMIA
Bárbara Gicélia da Silva Araújo1; Valéria Matos Leitão de Medeiros2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O objetivo do presente estudo foi abordar aspectos da Psicologia Positiva e
seus princípios nas aulas de Educação Física. O desenvolvimento foi realizado
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB),
campus João Pessoa, nos cursos do ensino médio. O método do estudo foi
descritivo, transversal, com tipologia ex-post-facto. A modalidade das aulas foi
dividida em momentos síncronos (youtube) e assíncronos (texto base, vídeos,
verificação da aprendizagem). Inicialmente, aplicou-se um questionário (Google
Forms/N ≅ 846 discentes) para diagnóstico situacional, contendo tópicos
referentes às competências emocionais, às relações sociais, ao sono e à
saúde. A partir dos resultados observados construímos o Plano Instrucional do
componente curricular Educação Física e percebemos a necessidade de
abordar a teoria e a prática da Psicologia Positiva na interface com a Educação
Física. Assim, norteamos a construção de três eixos temáticos, a saber: estilo e
qualidade de vida; qualidade do sono e atividade física; interação corpo e
mente. Os conteúdos ministrados foram: estratégias para desenvolvimento de
hábitos/mindset; PVP (Projeto de Vida Pessoal)/roda da vida; procrastinação;
qualidade de vida; hábitos alimentares; quatro fases do sono; ciclo circadiano e
neurotransmissores; relação entre o exercício físico e o sono; a importância da
higiene do sono na vida; diário do sono; o jeito Havard de ser feliz;
compreensão do Sistema Nervoso Autônomo; identificação dos gatilhos de
estresse; estratégias para diminuir ansiedade; mindfulness; atenção plena;
habilidades socioemocionais; aplicação do teste Via Survey (identifica as forças
de caráter); tabela periódica das 24 forças de caráter. Essa pesquisa revelou
que a aplicação da Psicologia Positiva é viável nas aulas de Educação Física
no ensino médio, pois os discentes conseguem dar significado às questões
relacionadas ao sentido da vida e a promoção da saúde, favorecendo o
autoconhecimento, a empatia pelas necessidades do outro, possibilitando o
florescimento do bem-estar.
Palavras-chave: Educação Física; Psicologia Positiva; Pandemia.
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EDUCAÇÃO DE GÊNERO ATRAVÉS DAS AULAS DE SOCIOLOGIA DA
REDE BÁSICA: UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA DURANTE O ENSINO
REMOTO
Vanderlene de Farias Limal1; João Paulo de Oliveira Farias2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A partir do século XX ocorreram diversas lutas para combater a discriminação e
o preconceito baseados no gênero e na sexualidade, como por exemplo, o
movimento feminista. No Brasil podemos citar como fruto desses movimentos a
―Lei Maria da Penha‖ que tem repercussão nacional e internacional que
defende o direito das mulheres e tenta impedir a violência, lei esta que
completou 15 anos em 2021. Tendo em vista a relevância do tema na
sociedade, o assunto foi discutido nas aulas de Sociologia através de aulas
síncronas e assíncronas com os jovens em uma escola Estadual, localizada na
cidade de Guaraciaba do Norte, CE. O objetivo da pesquisa é relatar os
resultados dessa experiência nas aulas da disciplina supracitada junto aos
sujeitos envolvidos, compreendendo como o gênero é fruto de construções
sociais. A metodologia proposta é a observação participante, análise
exploratória, bibliográfica e documental. Para a análise utilizamos vídeos de
depoimentos de mulheres que sofreram algum tipo de violência em sala de
aula, e também análise da história de vida da Maria da Penha, imagens e
propagandas machistas reproduzidas na década de 50 que são trabalhadas no
livro ―Sociologia em Movimento‖ adotado pela escola. A pesquisa nos mostrou
através das análises em sala de aula que a violência contra a mulher no Brasil
precisa ser mais discutida nas escolas.
Palavras-chave: Educação. Gênero. Feminicídio.
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PLATAFORMAS DIGITAIS: PADLET E SCHOLAR FERRAMENTAS DE
APRENDIZAGEM NA MODALIDADE DE AULA ONLINE
Autor: Vanesa Aparecida de Oliveira1
RESUMO
A disciplina ―Teorias Lingu sticas em Contextos Educacionais‖, ofertada pelo
Programa de Pós-Graduação em Letras – UNIFESP 2021/01, possibilitou a
mim, uma participação como aluna especial. Devido às condições a qual o
mundo vivencia (pandemia), foi possível ingressar na disciplina, em que as
aulas eram ofertadas de forma remota. Bates (2016) destaca o quanto a
modalidade online de ensino ganhou novos holofotes na atualidade. Assim a
escolha no uso das plataformas, PADELT e SCHOLAR trouxerem a mim, um
novo olhar ao ensino remoto na Pós-Graduação. Com a conceituação de
ciberespaço apresentado Lévy (1999), o uso do PADELT como uma plataforma
gratuita e organizada por eixos abordados nas leituras teóricas, possibilitou que
os alunos interagissem e apresentassem suas ideias. A plataforma SCHOLAR,
com uma estrutura digital mais ampla, disponibilizada gratuitamente aos
discentes da disciplina e com linguagem em inglês e não familiar para maior
parte dos alunos, apresentou-se mais desafiadora. No entanto, possibilitou
novos conhecimentos e aprendizados. Assim, as atividades direcionadas
nessas plataformas buscava possibilitar um ensino ―sem distancias
pedagógicas‖, visto que o distanciamento social e presencial era o protagonista
em todas as esferas educacionais. Neste aspecto, Carlotto (2003) destaca a
hipertextualidade como forma de interação entre os sujeitos no mundo virtual .
Com a possibilidade de hiperlinks e hipertextos a disciplina relacionava textos
teóricos com contextos sociais e situacionais, que iam se construindo dentro
das plataformas. Como avaliação final, fora proposto a construção de um texto
multimodal, que compôs uma coletânea para uma revista digital na plataforma
SCHOLAR, abordando os temas discutidos nas ferramentas digitais, aliando-se
a base teórica disponibilizada pela disciplina.
.
Palavras-chave: plataformas digitais, ensino remoto.
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BIBLIOTECA ESCOLAR: REINVENÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA
Vanessa Amorim1; Ivanilda Sevestre2; Isabela Tomaz3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
No ano de 2020,fomos pegos de surpresa pela pandemia da Covid-19,algo
desconhecido para todos,mudando totalmente nossas vidas, incluindo as
atividades escolares, que foram logo suspensas.E agora?O que fazer diante de
um retorno totalmente online sem conhecer muitas técnicas ou estratégias para
caminhar com os os estudantes?Como trabalhar de forma remota numa
biblioteca escolar?Nós que fazemos a Biblioteca Professora Elisa Barbosa da
Silva,da EREM Presidente Costa e Silva,Chã de Alegria-PE,tivemos a ideia de
adaptar as atividades realizadas na biblioteca para a forma virtual, utilizando as
redes sociais e a plataforma Google Meet, não interrompendo as ações
regulares.Criamos o Circuito de Profissões, Lives onde ex-alunos
apresentavam a carreira que escolheram, motivando os estudantes a dar
continuidade aos estudos; Costa e Silva em Rede, Lives onde docentes e
outros profissionais de várias áreas, debatiam assuntos como ENEM e
atualidades;LIBRAS em Ação, curso adaptado para o formato de vídeo pelas
intérpretes da nossa escola;Elas na Literatura, cards informativos apresentando
aos os estudantes o trabalho de várias escritoras brasileiras;Cine Clube:Sobre
Elas,cards com sugestões de filmes com personagens centrais retratando
mulheres
fortes,
determinadas,
empoderadas,inspirando
nossas
estudantes;Clube do Livro Virtual, grupo de WhatsApp para compartilhar livros
no formato em PDF;Tertúlia Literária Virtual,roda de conversa pelo Google
Meet discutindo sobre livros lidos durante quarentena; Livros, Câmera,
Ação!,dicas de livros que se tornaram filmes, por meio de
cards(Instagram).Com o propósito de mídiar os efeitos do distanciamento
elaboramos ações com vídeos e fotografias em datas comemorativas como
―Minha mãe bem na foto‖,―Novos olhares durante a pandemia‖.A pandemia
ainda não acabou e continuamos com as ações remotas em 2021 na nossa
biblioteca,buscando novas estratégias,mostrando que também podemos nos
readaptar e dar continuidade aos nossos serviços,sem deixar de dar suporte
aos os estudantes nesse momento tão difícil que estamos passando. Ontem e
hoje a biblioteca se reinventa junto com a escola.
Palavras-chave: Biblioteca escolar. Ações remotas. Redes sociais.
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AS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA NA ATUAÇÃO E SAÚDE DO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL .
.

Vanessa Bazilio de Moraes Machado de Castro
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Diante da realidade pandêmica imposta e a observação das conseqüências na
educação, foi realizada uma pesquisa de questões abertas e fechadas
proposto a um grupo de professoras da Educação Infantil da rede de ensino de
Macaé, com o objetivo refletir criticamente em quais aspectos a pandemia e as
mudanças de paradigmas educacionais afetaram a atuação e a saúde dos
docentes e como vivenciaram essa realidade.
A Educação Infantil tem o propósito de garantir o desenvolvimento da
criança através de interações significativas, e diante da mudança de realidade
para o ensino remoto o professor apresenta dificuldades em utilizar estes
suportes tecnológicos à distância e com crianças, gerando no docente os
sentimentos de inaptidão e inexperiência. O questionário proposto abrangeu
indagações sobre conhecimentos com Tecnologias Educacionais, capacitação,
apoio profissional e psicológico, além de perspectivas futuras.
Mediante o exposto, a análise da pesquisa executada evidenciou-se as
necessidades dos educadores de assistência pedagógica para sustentar as
demandas e estratégias do novo contexto educacional, buscando o equilíbrio
entre o conhecimento das práticas e novas concepções. Conclui-se que diante
de todas as dificuldades, incertezas e inseguranças, a oferta de formação
continuada pelas instituições para seus educadores é urgente , assim como
ações pelas redes de ensino, com programas de amparo psicológico e
disponibilização de recursos que amenizem a precarização do trabalho
docente. Portanto é imprescindível repensar os métodos, procedimentos e
práticas para a integração de forma efetiva das tecnologias educacionais e que
assegurem uma Educação Infantil de qualidade.
Palavras-chave: Educação Infantil; ensino remoto; consequências;
[1]Pós Graduanda em Tecnologias Educacionais para aprendizagem
RN).Professora da Rede de Ensino de Macaé. vanessabazilio11.@gmail.com
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AS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA NA ATUAÇÃO E SAÚDE DO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL .
.

Vanessa Bazilio de Moraes Machado de Castro
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Diante da realidade pandêmica imposta e a observação das conseqüências na
educação, foi realizada uma pesquisa de questões abertas e fechadas
proposto a um grupo de professoras da Educação Infantil da rede de ensino de
Macaé, com o objetivo refletir criticamente em quais aspectos a pandemia e as
mudanças de paradigmas educacionais afetaram a atuação e a saúde dos
docentes e como vivenciaram essa realidade.
A Educação Infantil tem o propósito de garantir o desenvolvimento da
criança através de interações significativas, e diante da mudança de realidade
para o ensino remoto o professor apresenta dificuldades em utilizar estes
suportes tecnológicos à distância e com crianças, gerando no docente os
sentimentos de inaptidão e inexperiência. O questionário proposto abrangeu
indagações sobre conhecimentos com Tecnologias Educacionais, capacitação,
apoio profissional e psicológico, além de perspectivas futuras.
Mediante o exposto, a análise da pesquisa executada evidenciou-se as
necessidades dos educadores de assistência pedagógica para sustentar as
demandas e estratégias do novo contexto educacional, buscando o equilíbrio
entre o conhecimento das práticas e novas concepções. Conclui-se que diante
de todas as dificuldades, incertezas e inseguranças, a oferta de formação
continuada pelas instituições para seus educadores é urgente , assim como
ações pelas redes de ensino, com programas de amparo psicológico e
disponibilização de recursos que amenizem a precarização do trabalho
docente. Portanto é imprescindível repensar os métodos, procedimentos e
práticas para a integração de forma efetiva das tecnologias educacionais e que
assegurem uma Educação Infantil de qualidade.
Palavras-chave: Educação Infantil; ensino remoto; consequências;
Pós Graduanda em Tecnologias Educacionais para aprendizagem e EAD
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DESAFIOS E IMPLICAÇÕES DO ENSINO REMOTO NA PRÁTICA
DOCENTE E A REINVENÇÃO EM SALA DE AULA
Vanessa Candito1; Carolina Braz Carlan Rodrigues2; Karla Mendonça
Menezes3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O ensino remoto emergencial (ERE) tornou-se a principal alternativa para que
as instituições de ensino pudessem continuar o ano letivo de 2021, mediante
adaptações ao formato virtual de ensino e do espaço laboral, que ocupou o
ambiente domiciliar. Assim, os professores necessitaram se reinventar para dar
seguimento às atividades pedagógicas. O presente estudo tem como cenário a
Escola Estadual de Ensino Médio Humberto de Alencar Castelo Branco,
localizada em Santa Maria/RS. No cenário da pandemia, a intensificação do
trabalho docente e as adaptações relativas às demandas educacionais instigou
a se repensar os processos formativos dos docentes, evidenciando a
necessidade da escuta e do diálogo no âmbito das formações continuadas.
Com isso, esse estudo promove uma reflexão acerca das implicações da
pandemia nas práticas pedagógicas e a saúde emocional dos docentes, por
meio de um momento dialógico, realizado por meio da plataforma Google Meet.
A partir desse diálogo emergiram aspectos relacionados a organização do
trabalho e o espaço domiciliar em posto de trabalho; a inserção abrupta e
adaptação de tecnologias no planejamento pedagógico e ensino remoto
emergencial; ao trabalho coletivo e troca de informações entre colegas; a
preocupação com o desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes, a
saúde, o adoecimento e qualidade de vida dos professores. Esses desafios e
implicações exigem reflexões sobre os novos rumos do processo ensino e
aprendizagem e nos levam a questionar a importância do debate coletivo sobre
as condições em que os profissionais da educação se encontram, sobretudo o
constante aperfeiçoamento docente. Ademais, buscamos com esse estudo
corroborar com possíveis melhorias das condições apresentadas, visando que
o profissional da educação tenha visibilidade no desenvolvimento de seu
trabalho para que consigam trabalhar de maneira digna e sejam cada vez mais
valorizados na sua profissão.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE HUMANIZAÇÃO E SAÚDE
DO CURSO DE FARMÁCIA DA UNISUAM
Vanessa Indio do Brasil da Costa1; Kátia Eliane Santos Avelar2; Rodrigo Pena
Soares Silva3; Eluana Borges Leitão de Figueiredo4; Patricia Ferraccioli
Siqueira Lemos5
RESUMO
O profissional farmacêutico precisa exercer com profissionalismo as suas
funções, além da capacidade de se relacionar de forma humanizada com os
pacientes. Essa postura só é conseguida com uma formação que proporcione
ao discente o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes que
são necessárias ao exercício profissional. Neste estudo, é relatada a
experiência de uma Universidade privada do munícipio do Rio de Janeiro/RJ,
que em 2021, implementou um novo modelo de ensino baseado em
Competências e Aprendizagem Baseada em Projetos, nos cursos de saúde.
Para o projeto de Farmácia foi escolhido o tema ―A conduta ética e moral do
profissional farmacêutico em seus diferentes campos de atuação‖. Como
produto propôs-se um documentário de 10 a 20 minutos, que simulasse a
conduta ética e moral do farmacêutico. Os conhecimentos trabalhados no
módulo de Humanização e Saúde foram: Filosofia, Antropologia, Sociologia,
Políticas Nacionais de Saúde Integral e o Código de Ética da Profissão
Farmacêutica, dentre outros. Os resultados foram surpreendentes, pois além
dos discentes desenvolverem os seus documentários em áreas como:
manipulação, dispensação de medicamentos, farmácia veterinária, saúde da
família e farmácia hospitalar, os discentes conseguiram se posicionar como
profissionais éticos e, mais ainda, aprenderam o verdadeiro conceito de
cidadania. Durante as apresentações dos documentários, os discentes
expressaram as suas opiniões sobre os conhecimentos adquiridos durante o
módulo. Relataram que se sentiam mais confiantes e seguros em suas
atividades diárias, mesmo ainda não sendo farmacêuticos, pois os
conhecimentos adquiridos no módulo proporcionaram uma mudança de
postura diante da família e da sociedade, além de se sentirem acolhidos no
curso. Certamente esses discentes se tornarão profissionais que atuarão de
uma forma mais humanizada. Dessa forma, pode-se concluir que o módulo
proporcionou uma contribuição efetiva para a formação dos futuros
profissionais farmacêuticos, por se tornarem cidadãos mais responsáveis
consigo e com o outro.
Palavras-chave: Curso de Farmácia; Humanização; Aprendizagem por
Competências.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL
Vanessa da Silva Santos
Santos.vanessa@discente.ufma.br
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) – Campos São Bernardo Graduanda em Licenciatura em Ciências Naturais/Química
Acesse a apresentação deste trabalho.

.

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo: abordar através de uma pesquisa
bibliográfica sobre a importância da educação ambiental no ensino
fundamental. O campo educacional é onde os alunos estão em processo de
desenvolvimento intelecto e crítico, afim de compreenderem sobre assuntos
que são importantes para sua formação, bem como para a realidade a qual
estão voltados os alunos. Nesse sentido, trabalhar a educação ambiental é
uma forma de trazer a campo a prática e conscientização dos alunos, acerca
das problemáticas advindas do meio ambiente, e com isso os professores
devem implementar didáticas que visem trabalhar sobre o meio ambiente e
sustentabilidade preservando e cuidando do meio natural. Nessa concepção,
os objetivos específicos: Identificar os conhecimentos prévios e noção dos
discentes a respeito conteúdo da educação ambiental, sustentabilidade e
ecologia; identificar as principais dificuldades encontradas pelos professores de
ciências ao trabalharem educação ambiental no primeiro e segundo ciclo do
ensino fundamental; verificar quais soluções e técnicas que são adotadas pelos
professores para obter eficiência no ensino-aprendizagem da educação
ambiental. A metodologia correspondeu na pesquisa bibliográfica a qual foi
essencial para a construção e conclusão do presente trabalho, usando os
seguintes teóricos Meira (2010); Cuba (2010); Vidal (2018) entre outros.
Palavras-chave: Ensino fundamental. Educação ambiental. Didática.
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PEDAGÓGICA É A COMUNIDADE: ANDANDO NAS RUAS DE OLINDA
Verônica Amaral Luna da Silva1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este resumo tem como objetivo demarcar o início da minha construção
profissional na orientação pedagógica na Secretaria Municipal de Educação de
Nilópolis. Marca essa fixada através do acolhimento inicial recebido da
comunidade escolar onde eu ainda faria parte. A mesma comunidade que até
hoje me acolhe e ensina o ofício de ser formadora de professores e
professoras em Olinda, segundo distrito de Nilópolis, na Baixada Fluminense,
Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. O local era um Centro de
Integração de Educação Pública – CIEP. Primeiro concurso público que
assumi, e a escolha por iniciar num CIEP fazia parte de um sonho construído
desde a formação na graduação em Pedagogia. A metodologia utilizada foi a
pesquisa descritiva, após escuta das narrativas na comunidade escolar. Os
resultados obtidos são referentes à prática docente, que organizo a partir do
saber e dos anseios da comunidade escolar. Proponho uma reflexão sobre a
formação em Pedagogia, e na importância em escutar a comunidade escolar.
Dialogo com minha formação como pedagoga, que se deu na Zona Oeste do
Município do Rio de Janeiro. Pela similaridade dos acontecimentos ouvidos
durante a formação, o que inclui a vulnerabilidade social encontrada nas ruas e
vielas da Zona Oeste. A experiência contribuiu para entender que o trabalho
pedagógico é bem mais do que formar professores. Está comprometido com
histórias e narrativas vivenciadas nos lugares por onde passamos e com
saberes que vamos construindo. Concluo refletindo nas ações do trabalho
pedagógico, que se constrói e se renova junto ao conhecimento apresentado
no cotidiano escolar. Uns vêm e outros vão, e esse movimento mágico é
encantador.
Palavras-chave: Escola pública, Formação docente, Pedagogia.

1

Mestranda em Educação – Universidade Católica de Petrópolis – veronicalunapedagoga@gmail.com

ISBN: 978-65-88471-29-6

DOI: 10.47247/VV/MD/88471.29.6
753

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2021

ENSINO DO AUTOCUIDADO: INTERFACE- DOCENTES DA EDUCAÇÃO
INFANTIL E CUIDADORES INFORMAIS DE PESSOAS COM TEA.
Verônica Arão Dias Brandão1, André Barbosa Vargas 2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Objetivou-se compreender o desempenho ocupacional do docente da
Educação Infantil e Cuidadores Informais, frente ao ensino da habilidade do
autocuidado de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e
apresentar a interface de docentes da Educação Infantil e Cuidadores
Responsáveis de crianças com TEA (Como o próprio nome diz, o autocuidado
se refere ao conjunto de ações que cada indivíduo exerce para cuidar de si e
promover melhor qualidade de vida para si mesmo). Métodos: Levantamento
bibliográfico, de abordagem qualitativa, descritiva e exploratória da literatura
brasileira, tais, como artigos e revistas cientificas em base de dados online,
como Scielo e além de livros e manuais que abordassem sobre a temática,
entre os anos de 2000 a 2021, afim de oportunizar informações sobre o
desempenho ocupacional dos envolvidos que tem como perspectiva
pedagógica, social e funcional para com o processo de ensino da autonomia e
independência nas atividades da vida diária (AVDs) dos indivíduos com TEA.
Para embasar a discussão desenvolveu-se três categorias de análise: Nível de
orientação dos Cuidadores Informais de TEA; Conhecimentos prático-teóricos
dos Docentes com TEA e Intervenções atuantes no ensino das habilidades de
autocuidado. Considerações finais: os estudos apontam que os cuidadores e
docentes sofrem impactos em seu desempenho ocupacional frente aos ensinos
das habilidades de autocuidado, nos docentes este contexto ocorre devido ao
nível de capacitações oferecidas a estes, não favorecendo a acurácia para
ensino da habilidade do autocuidado, porém, já nos cuidadores a falta de
orientações repercutem nos seus aspectos biopsicossociais, fragilizando os
neste suporte de desenvolvimento da criança; e em observância minuciosa, a
falta de informação no ambiente escolar da pessoa com TEA a qual se tem um
vínculo afetivo ligado diretamente a este cuidador é de tanto pesar para o
mesmo quanto a falta de orientações, podendo estes resultantes serem
reduzidos através de intervenções sincrônicas com docentes e responsáveis
¨Intervenção eficaz consiste simplesmente em ensinar o aluno (PcDs), de
maneira sistemática, organizada, muitas vezes por dia, por muitas horas por
semana¨ (Gomes, Camila Graciella Santos, 2016), dentre elas a Terapia
Ocupacional com Práticas Baseadas em Evidências (PBE), possibilitando que
eles aprendam a lidar com os comportamentos desadaptativos, estimulem os
comportamentos adaptativos, ocorra uma maior generalização dos
comportamentos aprendidos e assim possam corroborar com o
desenvolvimento autônomo e independente na habilidade de autocuidado da
criança com TEA.
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UM DESAFIO ENCANTADOR: PRÁTICAS CORPORAIS CIRCENSES DE
FORMA REMOTA
Verônica Ester Tapia1; Bruna Gabriela Marques2

RESUMO
Com a intencionalidade de contrapor a lógica tecnicista e hegemônica com que
o circo vem sendo abordado e, apresentar uma prática educativa em coerência
com a minha opção política, o objetivo deste trabalho é apresentar uma
experiência político-pedagógica que acontece nas aulas remotas, devido a
pandemia da Covid 19. Esse cenário pandêmico é desafiador para a educação,
principalmente por conta do isolamento social, com isso, houve a urgência de
trazer à tona estratégias e espaços de experimentação pedagógica que
possam romper as barreiras do distanciamento. Desta forma, este trabalho
consiste em relatar as oficinas de corpo e movimento que utilizam a atividades
circenses e jogos psicomotores em espaços de cunho social no município de
Diadema, cujo foco da proposta está na sensibilização artística educativa dos
educandos de 06 a 10 anos.
As atividades são realizadas semanalmente, de maneira síncrona com
encontros na plataforma do Google Meet e de maneira assincrona com o intuito
de facilitar a comunicação e o compartilhamento de materiais pedagogicos e
informes das aulas utilizando o grupo do whatsapp e email, onde as familias
podem participar ativamente das propostas. A escolha das estratégias de
intervenção e experimentação das práticas corporais, ocorre com a exploração
da tematização e problematização dos saberes do circo, inicialmente com o
uso de livros infantis, contos, lendas e experiências prévias, buscando a
interação e a aproximação dos participantes com o universo circense. Durante
as aulas os próprios educandos constroem seus equipamentos de malabares
com materiais alternativos, proporcionando um espaço de reflexão sobre a
necessidade de conscientização ambiental. As aulas tambem oferecem
atividades de acrobacias corpóreas e equilíbrio onde os estimulos motores são
diferenciados proporcionando a aquisição de novas habilidades. As aulas são
transmitidas no ambiente do circo de lona, assim a fantasia e o imaginário
perpassa a nova sala de aula, contruindo um ambiente colaborativo, lúdico e
interativo.
Percebe-se com essa experiência pautada na sensibilização artistica educativa
que os educandos enriqueceram seu aprendizado de uma forma integral,
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O DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DE LEITURA NO AMBIENTE
HOSPITALAR: POTENCIALIDADES DE UMA APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA
Victor dos Santos Moraes1; Amália Neide Covic2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este estudo é um desdobramento de uma pesquisa de doutorado cuja temática
se insere na interface entre Educação e Saúde (RANGEL, 2009), no contexto
da compreensão do desenvolvimento de capacidades de alfabetização de uma
amostra de 8 estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental em tratamento
oncológico e contemplados pelo serviço de atendimento escolar hospitalar, no
ano de 2018, de um hospital oncológico voltado para o tratamento de crianças
e jovens. Dentre estas capacidades, a leitura demonstrou-se como uma das
mais recorrentes nos relatos dos professores hospitalares durante as aulas
com os alunos-pacientes e, por isto, foi enfocada neste trabalho. Além disso,
salienta-se que a prática de leitura confirma a tese da literatura temática da
linguagem que a estabelece como um dos eixos fundantes da alfabetização
mesmo em condições adversas (KLEIMAN, 2002), o que viabilizou, segundo os
docentes, a comunicação de um trabalho pedagógico que precisava de muita
confiança e reciprocidade em atendimentos individuais com cada educando,
sobretudo porque os momentos de leitura eram mobilizados pelos interesses
literários das crianças. Os dados foram coletados na plataforma digital da
escola hospitalar que contemplava as aulas de alfabetização dos sujeitos de
pesquisa e estudados a partir da análise de conteúdo de fontes documentais
(BARDIN, 1977). Observou-se, ainda, que a leitura é abordada de uma forma
preponderante nas aulas hospitalares por refletir os desafios enfrentados por
esses alunos que aliam sua conquista pelo saber em meio à luta pela vida,
dando sentido ao processo de escolarização vivido no hospital.
Palavras-chave: Capacidades de leitura. Alfabetização. Atendimento escolar
hospitalar.
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Vinicius Minoru Motomatsu1; Paulo Yuuji Arai2; Gabriel Rodrigues Felipe3;
Marilena Aparecida de Souza Rosalen4
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente trabalho trata-se de uma proposta de plano de aula desenvolvida
durante a unidade curricular de Didática, como forma avaliativa, do curso de
licenciatura em ciências da Universidade Federal de São Paulo campus
Diadema. A premissa foi a de criar um plano de aula focando-se no intervalo do
ensino fundamental II ao ensino médio entre as áreas de física, química,
matemática e/ou biologia, baseando-se nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, especificamente na ODS 17-Parcerias e meios de implementação.
A área de conhecimento selecionada foi a de matemática para o sétimo ano,
onde desenvolveu-se um jogo de tabuleiro e cartas, aplicável no formato a
distância e adaptável ao modelo presencial. Espera-se que o jogo possibilite
um acompanhamento mais próximo aos estudantes diante de resoluções de
problemas além de criar um meio competitivo cuja cooperação poderá se tornar
algo atraente durante o processo, trazendo a ideia de parceria para o
desenvolvimento. Ao final pretende-se obter alguns dados estatísticos, reflexos
dos acontecimentos durante o jogo, na qual a proximidade com os mesmos
trará alguma intimidade para com a compreensão e interpretação de
informações e dados da mídia e outros veículos de informação. Esse plano
contribui para um despertar do interesse relativo à área da matemática,
podendo ser aplicado e devidamente ajustado segundo a necessidade em aula,
além de apresentar uma possível abordagem para auxiliar no
acompanhamento da evolução de cada estudante.
Palavras-chave: Matemática. Educação lúdica. Ensino fundamental II.
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PERCURSO FORMATIVO DE BOLSISTA DO PIBID-INGLÊS NA
PERSPECTIVA DA NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA: POTENCIALIDADES
E DESAFIOS.
Vitória Caroline Rosa Prado1; Tania Regina de Souza Romero2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A formação inicial do professor é espaço profícuo para a constituição de
identidades, posto que elas são construídas no processo de interação social,
pela mediação da linguagem (BARKHUIZEN, 2017; LEIBOWITZ, 2017),
portanto, é relevante que logo desde esse momento se reflita sobre as
(inter)ações influenciadoras, sendo as narrativas autobiográficas (ROMERO,
2020; TONELI, 2017), aliadas nesse processo. Este trabalho busca refletir
sobre o envolvimento do PIBID-Inglês na prematuridade docente e na
concepção de novas visões sobre o ensinar-aprender, bem como acerca do
trabalho com narrativas autobiográficas, pelas quais se investiga o processo de
construções identitárias viabilizado pelo projeto. A abordagem teóricometodológica norteadora do trabalho está alicerçada na pesquisa qualitativa
(BORTONI-RICARDO, 2008), porquanto, ao não preconizar generalizações,
privilegia a compreensão de significados construídos por indivíduos,
compreendendo as inter-relações que emergem de um dado contexto (ALVESMAZZOTTI, 2004). Assim, o foco é compreender e refletir sobre a experiência
da autora-pesquisadora durante o período de atividade do Programa e interagir
dialeticamente com teorias socioculturais e linguísticas da área da linguística
aplicada. O corpus da pesquisa constitui-se por narrativa autobiográfica,
elaborada após as ações do projeto, contemplando a construção identitária
docente na formação de professores. Esse processo revelou que as narrativas,
na medida em que são produtos de representações de mundo, são potenciais
meios de mapeá-las. Assim sendo, os resultados sugerem que o PIBID atuou
efetivamente na forma em que o futuro professor trabalha, considerando a
mudança de perspectiva em aspectos interpessoais e profissionais pós-projeto
identificados no relato. Portanto, a pesquisa contribui tanto no nível da
pesquisa acadêmica quanto no que concerne à formação docente – inicial e
continuada –, ressaltando o papel social da linguagem ao romper com o
paradigma formal que atribui o estudo da língua como fenômeno isolado de seu
uso social, e reforçando o papel da práxis na formação de professores.
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INOVANDO SABERES – PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO COMO
ATIVIDADE DE ENSINO APRENDIZADO1
Marcela Rayane Rabelo Carvalho2
Vivian Battaini3
Mirian Rother4

RESUMO
A produção de um Documentário surgiu como uma possibilidade de método de
ensino-aprendizagem na disciplina de Estágio Supervisionado II do Curso de
Ciências Biológicas da Universidade do Amazonas. O documentário em
questão foi provisóriamente intitulado ―O cotidiano dos professores manauaras
na pandemia: retratos pouco poéticos‖ e tem como objetivo apresentar ao
público as realidades de diferentes professores da rede de ensino básico
manauara e contribuir com o aprendizado dos professores em formação. A
produção do video iniciou em maio de 2021, ainda durante o período de
pandemia de COVID -19, com a elaboração do roteiro e pré-produção (escolha
dos entrevistados, documentos, autorizações entre outros). A produção está
em andamento, sendo que até o momento foram gravadas 5 entrevistas, já
decupadas. As entrevistas foram realizadas com professores de realidades
diferentes decorrentes da atuação em cinco escolas públicas em bairros e
clientelas distintos. Todos enfrentavam o mesmo desafio: as alterações dos
processos de ensino-aprendizagem na educação escolar básica pública diante
da necessidade de distanciamento social para o enfrentamento do covid-19, ou
seja, inicialmente aulas canceladas, seguidas por aulas mediadas por
tecnologias digitais até novembro de 2020, volta às aulas presenciais,
cancelamento das mesmas diante da segunda onda no município e retomada
das aulas à distância. Pudemos obter pontos de vistas que vão de muito
semelhantes como sobrecarga de trabalho, dificuldade de aprendizagem dos
estudantes, preocupação com os estudantes em relação ao acesso,
infraestrutura e condições psicológicas para estudar no formato online, à
totalmente diferentes como desafios da adaptação às tecnologias digitais,
estratégias para motivação dos estudantes, e olhares sobre a volta às aulas
presenciais. A produção do documentário, que se propõe observativo, permitiu,
até o momento, aos professores em formação envolvidos na criação e
produção, conhecer como foi atuar nesse novo ambiente de ensino a partir de
experiências de terceiros (o que foi muito relevante visto que os estudantes da
1
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disciplina de estágio não puderam realizar o mesmo de forma presencial nas
escolas) e e está possibilitando registrar a realidade dos educadores em
exercício em Manaus, em tempos de pandemia.
.
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O BERÇÁRIO E AS CRIANÇAS DURANTE O ENSINO REMOTO.
Viviane Gonçalves
.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O início de 2021 trouxe o desafio de acolher as famílias que estavam
chegando pela primeira vez na creche, algumas famílias já conheciam o
espaço por terem filhos que foram alunos, mas não conheciam as professoras
nem a equipe, depois do grupo criado começamos as apresentações de todos
por fotos e pequenos áudios, as famílias fizeram o mesmo, as nossas
propostas são passadas através de um grupo de WhatsApp cuidando do tempo
de duração e estimulando o brincar junto e ficar menos tempo com os bebês
diante das telas. Devíamos criar vínculos afetivos, realizar as interações e
indicar as propostas pensadas e definidas em reuniões com a equipe da sala.
Perceber o estágio de desenvolvimento de cada bebê e assim construir um
material que respeite a especificidade de cada um, as famílias se focaram em
trocar sobre o cotidiano e as descobertas das crianças, aos poucos foram
compreendendo o trabalho pedagógico envolvido. As famílias faziam trocas
entre si no grupo sempre mediadas pelas professoras, como recurso utilizamos
desafios e listas para organizar os dados como criança que já está andando
sozinha ou com apoio, rotina de sono, rotina de alimentação, composição
familiar e etc. Com os dados coletados organizamos os relatórios individuais e
coletivo, os mesmos foram encaminhados as famílias depois da reunião
semestral, o trabalho de acolhida e manutenção de vínculo através permanece
ao longo do ano, mesmo com alguns bebês voltando ao presencial outros por
terem menos de 2 anos seguem no ensino remoto. Durante as reuniões entre
equipe da sala e famílias sempre é relatado a carência e reconhecem que o
trabalho realizado pela creche no presencial e no remoto auxiliam a acalentar a
todos.
.
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VALIDAÇÃO E ADAPTAÇÃO CULTURAL DE UM INSTRUMENTO EM
TEMPOS DE PANDEMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Viviane Salgado dos Santos1; Lucas Fernando Antunes Gomes2; Silmara Elaine
Malaguti Toffano3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
INTRODUÇÃO: Os Programas de Pós-Graduação têm apresentado dificuldade
extra, tanto em relação ao ensino remoto, quanto ao andamento de pesquisas
de campo, que requer atividades presenciais em serviços de saúde. Tendo em
vista a necessidade da continuidade das pesquisas e do ensino, viu-se
necessário adaptar os planos e o planejamento, incorporando o uso de
tecnologias e realizando mudanças. OBJETIVO: Relatar a experiência e os
desafios no processo de validação e adaptação cultural de instrumento durante
a pandemia do COVID-19. METODOLOGIA: Estudo descritivo, pautado no
relato da experiência da atividade de pesquisa de pós-graduação de
abordagem quantitativa, que compreendeu a tradução e adaptação cultural do
instrumento Peripheral intravenous catheter mini questionare. O estudo vem
sendo realizado de janeiro até o presente momento. O projeto foi aprovado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro
(Parecer n. 4.401.826), contemplando as diretrizes e normas regulamentadoras
de pesquisas envolvendo seres humanos. RESULTADOS: O processo de
adaptação transcultural aconteceu através de ferramentas tecnológicas, tendo
em vista que na atual situação não foi possível o contato presencial. No
decorrer da pesquisa encontrou-se dificuldades, destacando-se a demora para
obter resposta por parte dos participantes aos convites e análise do
instrumento, o que gerou várias tentativas de contato, contribuindo para um
tempo destinado a validação do instrumento superior ao estimado. Evidenciouse como vantagens da validação pela modalidade remota o não deslocamento,
contribuindo para o isolamento social, ressaltando-se que o resultado da
adaptação do instrumento não foi alterado. CONCLUSÃO: A validação e
adaptação cultural do instrumento oportunizou edificação de conhecimentos,
troca de saberes, valorização do conhecimento e o contato com tecnologias de
ensino como forma alternativa de continuidade do ensino, que mesmo com
algumas dificuldades se mostrou útil e contemplou o objetivo desejado.
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O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE BAURU NO CONTEXTO REMOTO
Wagner Antonio Junior1; Andréia Melanda Chirinéa2; Kelli Cristina do Prado
Corrêa3.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Em razão da pandemia da Covid-19 no Brasil, a Secretaria Municipal da
Educação de Bauru tem adotado medidas preventivas visando à saúde e o
bem estar da comunidade escolar, seguindo todas as recomendações
sanitárias, convergindo para a suspensão de aulas presenciais no início do ano
de 2020, com reorganização do calendário escolar e adoção do ensino remoto
on-line e, a partir de 2021, encaminhamentos para uma retomada gradual do
ensino presencial. Neste sentido, o currículo adotado pelo Sistema Municipal
de Ensino foi adaptado, de modo a priorizar os conteúdos essenciais, que
podem ser definidos como tópicos gerais, com objetivos exequíveis no contexto
remoto. A partir de tais conteúdos, as equipes escolares têm sido orientadas na
elaboração de atividades intencionalmente planejadas, visando fortalecer os
conhecimentos já consolidados, oferecer novos conteúdos e manter o vínculo
dos estudantes e de suas famílias com a escola. Estas ações foram
desencadeadas pela equipe técnica do Departamento de Planejamento,
Projetos e Pesquisas Educacionais da Secretaria da Educação, em parceria
com os docentes e gestores das unidades escolares de Educação Infantil e de
Ensino Fundamental. Paralelamente, foram propostas diretrizes para
estruturação tecnológica das atividades e comunicação com as famílias dos
estudantes, inicialmente por meio de um repositório virtual e pelas redes
sociais das próprias escolas e, na sequência, pelo ambiente Google
Workspace for Education, viabilizado por meio de parceria com o Google. Os
resultados parciais apontam para a efetivação do retorno presencial a partir de
2022 e de um planejamento que abarque a ampliação de recursos didáticos e
tecnológicos, avaliações diagnósticas com vistas à recuperação paralela dos
conhecimentos não consolidados durante a pandemia e a retomada gradual do
currículo comum.
Palavras-chave: Educação básica. Currículo. Ensino remoto.
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FORMAÇÃO, COTIDIANO E AVALIAÇÃO ESCOLAR: O QUE DIZEM OS
FUTUROS DOCENTES?
Wallace Santana da Silva¹
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Avaliação da apredizagem ainda é uma temática que possiblita diversas
discussões e práticas. Partindo de uma perspecativa dialógica, busca-se olhar
para o cotidiano da escola e vislumbrar as histórias, as relações e as
aprendizagens que muitas vezes são invisibilizadas.Como é possível construir
um processo que não vise a exclusão, a classificação e a reprodução do que já
é viveciado fora da escola? È possível favorecer tais discussões em um curso
de formação de profissioais que atuarão com a Eduação Básica? O presente
trabalho investigou como os alunos/as do curso de Pedagogia compreenderam
e se apropriaram das concepções da avaliação da aprendizagem – enfatizando
o olhar para o cotidiano e para as práticas de investigação. Para isso, realizouse a leitura de textos que embasaram as discussões (HOFFMANN, 2011;
ESTEBAN 2015) e também da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(9.394/96). Em um segundo momento, houve rodas de conversas em
pequenos grupos, via plataforma Google Meet, para que pudessem
compartilhar entre os pequenos grupos e depois retornaram para a sala com
todos os demais estudantes para compartilhar o que foi para que foi dicutido
em cada grupo. Partiparam do estudo, sessenta e nove alunos de duas turmas
do curso de Pedagogia de uma instituição privada no Sul Fluminense. Após a
discussão e análise, observou-se que os estudantes compreendem o caráter
processual e formativo da avaliação, mas, que ainda, apresentam dificuldade
para articular tais teorias com a prática cotidiana da sala de aula.
.
Palavras-chave: Cotidiano. Educação Básica. Pedagogia. Avaliação.
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CADEIA DO CONHECIMENTO: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA A
ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
Wemerson de Castro Oliveira1; Mariana Ziemer de Almeida Tuchtenhagen2;
Ítalo Kenne Rakowski3; Gabriel André Scheeren4; Ana Maria Geller5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Os processos de ensino e de aprendizagem necessitam promover o estudante
a reconhecer e compreender, de forma integrada e significativa, os processos
naturais e tecnológicos em diferentes contextos. Este trabalho apresenta
resultados preliminares de um projeto de extensão denominado Cadeia do
Conhecimento, cujo objetivo é promover práticas interdisciplinares e lúdicas
numa abordagem multietária e multiescolar com temática da área de Ciências
da Natureza, mais especificamente sobre microbiologia. Trata-se de um estudo
com mediação de conhecimento, Ensino Médio técnico integrado - Ensino
Fundamental anos finais - Ensino Fundamental anos iniciais, através de
oficinas teórico-práticas ministradas pelos estudantes e supervisionadas pelos
professores envolvidos no projeto. As oficinas teóricas foram realizadas
remotamente por webconferência e as atividades práticas presenciais sob
orientação dos professores das turmas. A avaliação da aprendizagem se deu
através de mapas mentais aplicados anterior e posteriormente a oficina. Os
estudantes também fizeram uma avaliação da proposta através de um
formulário online. A análise dos resultados, oriundos da produção de mapas
mentais, permite concluir que os alunos demonstraram grande interesse pelo
assunto desenvolvido, mostrando avanços consideráveis no vocabulário
utilizado. Também expandiram seu aprendizado de forma assertiva no contexto
vivido, organizando o conhecimento sobre os microrganismos e a interação dos
mesmos com o ambiente. A nota média para a oficina dada pelos estudantes
foi de 4,6 (máxima de 5). Do total de estudantes, 78,6% relataram ter gostado e
aprendido sobre os microrganismos e a relação dos mesmos com o cotidiano.
Não foi identificado nenhum ponto negativo na oficina e na atividade prática
pelos participantes. Concluiu-se que a mediação do conhecimento pode ocorrer
entre diferentes níveis e que as atividades práticas estimulam o interesse e
consequentemente o aprendizado.
Palavras-chave: Oficina. Interdisciplinaridade. Aprendizagem significativa.
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PANTANAL ESCOLAR: JOGO ONLINE COMO METODOLOGIA NO ENSINO
DE CIÊNCIAS
Wemerson de Castro Oliveira1; Mariana Ziemer de Almeida Tuchtenhagen2;
Ítalo Kenne Rakowski3; Anita Regina Kerber Diniz4; Ana Maria Geller5
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Na atualidade, faz-se necessário que o fazer pedagógico seja constantemente
repensado. Especialmente, durante o período pandêmico, foi imprescindível a
virtualização e a adaptação das práticas pedagógicas especialmente para
público infantil. Assim, objetivou-se promover a aprendizagem significativa
através da utilização de um jogo virtual no contexto de Ciências, através de
uma adaptação pedagógica do ensino tradicional para o ensino remoto. A
atividade lúdica, em contexto remoto, foi realizada com uma turma do 4º ano do
Ensino Fundamental. A proposta foi dividida em seis etapas: (a) levantamento
de dados sobre o bioma Pantanal, mais especificamente sobre o ciclo de vida
da onça pintada; (b) organização prévia do conhecimento através da
elaboração de perguntas e curiosidades; (c) resolução de atividades impressas
interativas, de desenhar e de colorir; (d) oficina online sobre a temática e uma
roda de conversa para o compartilhamento das curiosidades e esclarecimento
das dúvidas pensadas na etapa anterior; (e) experiência com o jogo Pantanal
Escolar, que consiste no ciclo de vida da onça-pintada; e (f) preenchimento de
um formulário para avaliação do jogo e registros sobre a motivação da prática
pedagógica. Especificamente, durante essa atividade assíncrona, com duração
de uma semana, os estudantes foram desafiados a chegar à fase final do jogo
online, composto com perguntas sobre a onça-pintada, além de registrar suas
dificuldades no decorrer do jogo. A partir dos resultados obtidos, concluímos
que a turma mostrou-se interessada e motivada durante todo o processo de
ensino, demonstrando uma evolução na aprendizagem. Todos os estudantes
afirmaram ter gostado da proposta, além de relatarem seu divertimento durante
a aprendizagem, o que torna a utilização do jogo online, como uma
possibilidade para fomentar o processo de ensino e de aprendizagem,
principalmente em atividades remotas.
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A IMPORTÂNCIA DE FAZER ABORDAGENS AUTÔNOMAS DAS AULAS
DE PORTUGUÊS E ESPANHOL AOS ALUNOS
Wendrell Elias dos Santos Gomes1; Bruna de Souza Silva2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este relato de experiência objetiva constatar, além da importância, as
necessidades de realização de abordagens autônomas para o ensino de
Português e Espanhol, a fim de assegurar bons resultados de desempenhos
possíveis, por meio dessa forma de diagnosticar o repertório linguístico,
limitações psicológicas e físicas discentes, os quais resultam ao desempenho
real dos alunos dessas disciplinas. Quanto à metodologia, trata-se da Sala de
Aula Invertida. Essa necessidade inicial para refletir a respeito das atribuições e
experiências docentes, associadas a essa metodologia praticada durante o
lecionamento, oportunizou melhores resultados de ensino-aprendizagem, pelas
adequações à realidade da comunidade discente, por meio de proposições
pedagógicas facilmente entendíveis e conciliáveis ao seu interesse, de modo
mediativo, relevando sua cultura e condições socioeconômicas, para que
houvesse maior relevância, dinamicidade, aproveitamento e produtividade
escolar. Na parte de Português, houve tarefas e atividades presenciais de
pesquisas, sendo orientadas e acompanhadas pelo professor, sobre quaisquer
temas ou assuntos de interesses pessoais discentes, para que as informações
sobre estas fossem pautadas em aulas, aproveitando o gênero notícia, artigo
de opinião, relato, literatura, entre outros gêneros textuais, além da produção
textual escrita e oral, que, consequentemente, contempla outros gêneros
textuais. Assim, foram necessárias as atividades como leitura compartilhada,
debate, discussão, roda de conversa, autorrelatos, entre outras atividades
centradas à aprendizagem discente, as quais estabeleceram participação,
aprendizagem ativa e novas formas de ler o mundo. No Espanhol, as mesmas
atividades acima são aproveitáveis, relevando o nível de uso adequado da
língua estrangeira. Essa autonomia evidencia os interesses reais de cada
discente, gerando maior segurança para estudar, a partir de sua realidade
inicial, expondo seus reais conhecimentos, para compartilhar aos demais
colegas, a fim de sentir-se pertencido ao ambiente que estuda, devido às
oportunidades de expor e associar a vida pessoal à escolar, formando a
integralização da Educação.
Palavras-chave: Ensino de Português e Espanhol. Sala de Aula Invertida.
Educação.
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A LITERATURA COMO FERRAMENTA EMANCIPATÓRIA PARA A
PREVENÇÃO DE PRECONCEITOS E RENOVAÇÕES DE PARADIGMAS
SOCIAIS
Wendrell Elias dos Santos Gomes1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este relato de experiência objetiva verificar sobre as possibilidades de
mudanças de vida na relação de ensino-aprendizagem entre o docente e o
discente, considerando a literatura como um instrumento de emancipação, que
possibilita criticar estereótipos. Utilizou-se o Método Recepcional, proposto por
Bordini e Aguiar. Na elaboração dos planos de aulas para as turmas de 9°
anos, as cinco partes desse método foram lidadas, como a determinação do
horizonte de expectativas, atendimento ao horizonte de expectativas, ruptura
do horizonte de expectativas, questionamento do horizonte de expectativas e
ampliação do horizonte de expectativas. Assim, foi possível trabalhar as
concepções iniciais da comunidade discente, transformando-as ao decorrer das
aulas, pela literatura. Por exemplo, houve o assunto sobre pessoas deficientes
físicas. Entretanto, a primeira parte tratou de distribuir revistas e jornais que
têm notícias sobre jogos paralímpicos, propondo leituras e recortes das partes
mais interessantes, e assistir aos filmes desse mesmo assunto. Na segunda
parte, foi tratada a apresentação e leitura compartilhada do livro ―Estrelas
Tortas‖, de Walcyr Carrasco, cujo assunto é o mesmo das atividades
anteriores, abordando uma protagonista deficiente física. Na terceira parte, foi
realizada a proposta de pesquisas sobre os tipos de deficiências físicas e suas
consequências, e entrevista aos deficientes físicos. Na quarta parte, foi
aproveitada a realização de análise, debate, discussão, relatos e roda de
conversa sobre a relação do conteúdo literário à vida humana, principalmente
às realidades desses deficientes. Na quinta parte, a partir da consciência obtida
pelas turmas, foram estabelecidas as organizações e apresentações de
seminários sobre essa proposta estudada, dando autonomia aos alunos para
pesquisarem fontes literárias e noticiosas que se envolvam à proposta inicial,
formando a expansão dessa temática, de forma autônoma, consciente e
responsável. Contudo, ao gerar esses bons resultados, viabilizou-se o respeito
à equidade humana, concretizando uma das funçoes sociais da escola.
Palavras-chave: Literatura Emancipatória. Método Recepcional. Função Social
da Escola.
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O IMPORTANTE USO DE TICS NA EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO E
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE LEGENDAGEM EM ESPANHOL
Wendrell Elias dos Santos Gomes1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este relato de experiência objetiva conhecer sobre recursos tecnológicos que
possibilitem a realização de atividades de legendagem pelos alunos e
professores, para promover o ensino-aprendizagem de Língua Espanhola,
concedendo evidente produção de atividade de enriquecimento curricular.
Tratou-se do método comunicativo. Desse modo, as turmas dos estágios 3°C e
4°B de Espanhol, matriculadas no Centro de Estudos de Línguas de Assis, no
2° semestre de 2020 e 1° semestre de 2021, juntamente ao seu professor
Wendrell E. S. G., aproveitaram para tirar e reunir um conjunto de fotos,
apresentando, em cada foto, parte dos versos da música ―Live While We‘re
Young‖, de One Direction, e ―See You Again‖, de Wiz Khalifa, ambas em
versões adaptadas ao Espanhol. Ademais, foi utilizado o aplicativo para edição
de vídeos ApowerEdit, a fim de compilar as músicas às fotos, formando essa
atividade proposta. Assim, foram criados dois vídeos, sendo duas atividades de
legendagem dessas turmas. Essas legendagens foram publicadas no canal do
YouTube do professor responsável, servindo como fonte de divulgação dessa
língua para o próprio CEL e inspiração aos estudantes para criação de
atividades desse mesmo gênero. Contudo, ficou evidente que, embora a
língua-alvo tenha sido essa, é possível utilizar quaisquer outras línguas, sendo
a própria materna e estrangeiras, cabendo à finalidade de cada turma. Por fim,
tornou-se provável o avanço para a aprendizagem das turmas dessa disciplina.
Palavras-chave: TICs na
Enriquecimento Curricular.
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VIDAS E HISTÓRIAS QUE SE CRUZAM: A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO
ANTIRRACISTA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Tayse Castelo Ribeiro; Weruska Karrize Soares Coutinho Furriel
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
O presente estudo busca identificar e discutir de que forma os dispositivos
legais brasileiros, especificamente a Constituição Federal de 1988, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 9394/96 (LDB) e a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), abordam a educação das relações étnico-raciais
na Educação Básica. O objetivo é conhecer as demandas educacionais
trazidas pelas referidas normas para o campo educacional, problematizar suas
aplicabilidades no ambiente escolar e refletir sobre a importância de práticas
pedagógicas contra-hegemônicas. Trata-se de um estudo qualitativo do tipo
participante. Para tal, aplicamos questionário eletrônico a doze professores de
História, Arte e Língua Portuguesa do Ensino Fundamental 2 e do Ensino
Mádio que lecionam em escolas públicas dos estados de Goiás, Minas Gerais
e do Distrito Federal. O questionário aplicado, produzido no Google Form, visa
conhecer as estratégias e práticas pedagógicas, bem como os limites e
desafios vivenciados pelos docentes em relação ao ensino das relações étnicoraciais e acerca da Educação antirracista na Educação Básica. Pretendemos
colaborar para a construção de um currículo que supere o racismo e as
desigualdades por ele produzidas e que potencialize o nosso sentimento de
pertencimento social. Diante do desafio proposto, buscamos fundamentação
teórica em autores que abordam a questão étnico-racial na educação numa
perspectiva antirracista. Para tal, recorremos aos estudos de Hall (2013), Silva
(2013), Lopes e Macedo (2001), Munanga (2005), Gomes (2019) e Odelessy
(2020). No campo curricular, fundamentamos nossas discussões na teoria
etnoconstitutiva de Macedo (2018). À luz dos dados coletados, acreditamos
que uma educação antirracista pode sim ser construída nos espaços de
educação formal e informal, mas, como professoras de educação básica,
reconhecemos a importância do espaço escolar nessa construção, pois
concordamos com as ponderações de Munanga (2005) acerca da escola, visto
como um local que abre as portas para o despertamento da riqueza cultural de
nossa identidade brasileira e, sobretudo, de sua diversidade. Salientamos que
a riqueza da diversidade cultural da sociedade brasileira é viva, por isso deve
ganhar destaque e centralidade no currículo. Somos formados por diversos
povos que contribuíram para a construção do que somos hoje. O estudo
contribui para professores, em âmbito nacional, porque proporciona reflexões
acerca da promoção da educação antirracista.
Palavras-chave: Educação antirracista. Dispositivos legais brasileiros.Práticas
pedagógicas contra-hegemônicas.
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ENSINO HÍBRIDO COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA NO ENSINO DA
LIBRAS COMO L2 PARA OUVINTES: contribuições para atuação docente.
José Willen Brasil Lima1; Neila Nunes de Sousa2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A educação hibrida é um grande laboratório onde podemos inovar nas práticas
pedagógicas, nesta pespectiva esta pesquisa promoverá a personalização da
aprendizagem acompadrada ao uso da educação hibrida ao ensino da Língua
Brasileira de Sinais – Libras como segunda lingua (L2) para Ouvintes, de
forma que esse processo possa ocorrer de forma presencial/contextualizada e
à distância. Aprender uma nova língua é um desafio para qualquer um, é
mundo novo, um carrossel onde se percorre por novos nuances. A Libras é
esse mundo, essa língua tem uma estrutura própria diferenciando assim da
estrutura sintática da Língua Portuguesa segundo decreto n° 5.626, 22 de
Dezembro de 2005 que regulamenta a lei n° 10.436, uma língua pouco
conhecida pelo povo ouvinte brasileiro que precisa de metodologia voltadas a
este público ouvinte. Para tanto temos como objetivo analisar as contribuições
do ensino híbrido como estratégia metodológica no ensino da Libras como L2,
no contexto da atuação docente. Tem como autores base MORAN (2015),
BACICH (2015),, LIBÂNEO (2002) QUADROS, 2001. A relevância desta
pesquisa se dará em uma perspectiva social, cultural e educacional buscando
estratégias de ensinar os ouvintes no uso dessa língua e a inclusão dos alunos
surdos no contexto escolar, tendo como foco combinar elementos presenciais e
a distância para se chegar ao aprendizado de uma segunda língua. A
estratégia metodológica de coleta de dados será a pesquisa qualitativa do tipo
etnográfica, utilizando instrumentos como observações, análise de
documentos/vídeos e entrevistas. Resultado pacial mostra que Ter como objeto
situações pedagógicas para uma melhor utilização do ensino hídrido na aula de
Libras, exige compreender a cultura e o comportamento das unidades
escolares pesquisadas, para então levantar e analisar esses elementos. A
pesquisa encontra-se em andamento.
Palavras-chave: Ensino Híbrido. Libras. Metodologia.
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UTILIZAÇÃO DE TEATRO DE FANTOCHES EM AÇÃO EDUCATIVA EM
CELEBRAÇÃO AO DIA MUNDIAL CONTRA A RAIVA
Andréia Fahl1; Rene dos Santos Cunha Neto2; Willian de Oliveira Fahl3
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A utilização de fantoches, em atividades de educação infantil (EI), tem sido
amplamente incentivada por ser capaz de instigar interlocuções e promover
debates sobre as relações de ensino e aprendizagem, bem como trazer a
vivência das emoções e o exercício da fantasia e da imaginação. Assim, foi
realizada uma pesquisa de natureza qualitativa, com atividade de campo, a
partir da observação e diálogos com professores e alunos, em decorrência de
uma ação educativa sobre a raiva. Nesta ação, promovida em uma instituição
pública e em parceria com a E.E. Rodrigues Alves, para alunos do 1º ao 5º ano
do Ensino Fundamental I (EF1), em celebração ao Dia Mundial contra a Raiva,
realizou-se a apresentação de uma peça de teatro de fantoches em que foram
abordados aspectos da doença e suas formas de transmissão. Posteriormente,
na escola, trabalhou-se o tema, com atividades de desenhos e discussões do
que foi assistido na ação educativa, para verificar a assimilação do assunto
pelas crianças. A partir de relatos de professores e alunos das turmas
pesquisadas, foi possível concluir: o teatro com uso de fantoches estimula o
desenvolvimento da linguagem e do pensamento e faz com que a criança
aprenda a expressar-se, canalizar a imaginação e desenvolver o gosto pelo
assunto abordado; é um recurso altamente indicado à prática pedagógica de
professores na EI e EF1; na escola, trabalhos com materiais informativos,
como forma de despertar e estimular o interesse das crianças, tem
demonstrado que a inclusão do lúdico nas aulas é um artifício didático
facilitador no processo de aprendizagem/ensino; Ainda, a ação realizada no
evento cumpriu o papel pretendido, no que diz respeito a conscientização da
população leiga sobre a raiva e destacar o papel de ações de educação para o
controle efetivo de importantes doenças como a raiva.
Palavras-chave: Educação. Fantoches. Raiva.
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DESAFIOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA I EM
CONTEXTO DE PANDEMIA DA COVID-19
Yara Aguiar Castro1
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Foi diante do contexto de pandemia da covid-19, que se iniciou no ano
de 2020, que as desigualdedes educacinais se intensificaram, escancarando
assim o enorme abismo que há entre a educação privada e a pública. O Ensino
Remoto Emergencial (ERE), trata-se de uma modalidade que conta com aulas
síncronas através do uso de tecnologias digitais via internet, complementadas
com atividades impressas entregues pela escola. É dentro dessa realidade que
os professores em sua grande maioria têm trabalhado, com a ausência de
norteadores públicos e incertezas que levaram ao improviso, além da falta de
apoio e formação.
O ensino de ciências deve ser um ensino mais dinâmico, com
problematizações, atividades investigativas e experimentações. Embora o
conhecimento teórico seja importante, sozinho não é o suficiente para processo
de ensino aprendizagem, qualquer ambiente físico é possível se trabalhar com
experimentos, mas essa realidade não é a mesma quando aplicada ao ensino
remoto, pois muitas vezes as aulas de ciências ficam fadadas a serem
meramente teoricas
e expositivas com o professor apresentando os
experimentos através da tela do computador, e isso só ocorre quando alguns
alunos conseguem participar das aulas on-line, pois uma das principais
dificuldades encontradas pelos alunos para participar das aulas é a
conectividade, a falta de acesso a internet e a recursos digitais.
A interação com o experimento é fundamental no ensino de ciências
para crianças, pois ele é um instrimento medidaor (Vygotsky, 1993), na
aquisição de novos conhecimentos. Ainda em situações de normalidade
contamos com a interação social, assim a criança amplia seu potêncial de
aprendizagem quando interage com outro mais capaz de desenvolver
situações mais complexas (Vygotsky, 1984). Abordando então, a questão do
ensino de ciências em contexto pandêmico, esbarramos em mais dois grandes
desafios, o da interação social e o da mediação através dos experimentos.
Palavras-chave: Ensino de ciências, Pandemia, Ensino Remoto Emergencial.
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AUTONOMIA E FILOSOFIA CONSTITUINTES DO PROCESSO
EDUCACIONAL PRESENTES NA PEDAGOGIA WALDORFARIAL
Yara Ribeiro Alves 1; Giuliana Rapp Cinezi2
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
A pedagogia Waldorf é baseada a partir do conjunto de ideais filosóficos de
Rudolf Steiner (1861 – 1925), chamados de antroposofia, do grego
"conhecimento do ser humano" nela existem os principais conceitos que
moldam esta forma de educar e aprender. Ela teve início em 1919 na
Alemanha, e tem como objetivo propiciar a liberdade educacional do aluno.
Essa pedagogia é pouco conhecida, por ser um movimento independente. No
Brasil, por exemplo, a grande maioria de escolas Waldorf são particulares, e de
alto custo. Nessas escolas trabalha-se a autonomia docente e discente
desenvolvendo o estudante por meio de estímulos mentais, físicos, e anímicos,
que de maneira bem articulada, facilitam o processo de ensino e
aprendizagem. Assuntos como a inteligência emocional, não são abordados
com tanta relevância em escolas convencionais, como na pedagogia Waldorf.
Steiner traz a proposta de vitalizar a educação, no sentido de permear ritmos
que tornam o aprender uma atividade viva, agradável e eficiente, envolvendo
projetos manuais e descartando atalhos modernos que podem deixar este
processo apático, no sentido de não envolver diretamente o indivíduo com o
conteúdo que ele precisa internalizar. Assim, nasce uma proposta para
melhorar a defasagem no processo de ensino e aprendizagem que há em
escolas convencionais, rompendo com o processo de ―apatização‖ do
desenvolvimento educacional presentes em muitas instituições.
Palavras-chave: Pedagogia Waldorf. Autonomia. Filosofia.
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POSSIBILIDADES DE GARANTIA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR
EM TEMPOS DE PANDEMIA
Zenilda Botti Fernandes1; Celi Costa Silva Bahia2;
.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo analisar e refletir sobre a oferta de
disciplinas no curso de Pedagogia da UFPA em meio a crise pandêmica do
SARS COVID19. Diante da impossibilidade do retorno das atividades
acadêmicas presenciais, o fluxo curricular foi seriamente comprometido, em
especial, quanto à oferta das disciplinas de Estágio Supervisionado.
Compreende-se que a sua natureza e especificidades exigem formas de
implementação que se diferenciam das demais disciplinas, por ser um campo
de práticas, teorias e políticas que articula investigação e aplicação, práticas
institucionalizadas e ações singularizadas, conhecimento e apropriação da
realidade em sua abrangência e complexidade. Para tanto, o coletivo de
professores construiu alternativas metodológicas, planejamento, avaliação,
curadoria dos conteúdos, estratégias de acompanhamento de estudantes e
professores, a reorganização e a flexibilização do calendário e dos horários das
aulas, levando em conta as condições de acesso e as socioemocionais.
Fizeram parte das atividades, a oferta de cursos e oficinas para apropriação
dos recursos tecnológicos, a elaboração de projetos, visitas virtuais, práticas
simuladas, rodas de conversas, leituras e debates em atividades síncronas e
assíncronas. A articulação institucional com as redes de ensino básico
possibilitaram a imersão no trabalho docente, na gestão e na coordenação
pedagógica, reduzindo os efeitos das limitações e assegurando a relação
teoria-prática e o direito dos estudantes de concluírem o curso. As vivências
anteriores do estágio presencial, foram referências para as associações e
significações do que se realizou remotamente e fez emergir a compreensão e
abertura para a adoção da cultura digital, que parte do princípio de que as
pessoas aprendem de formas diferentes e em ritmos diferentes, de forma
colaborativa, interativa e participativa.Se a pandemia trouxe à tona o desafio
emergente e mais instigante para a formação dos estudantes, há muito a ser
dito, discutido e refletido para outros aprendizados e adequações mais
consistentes.
Palavras-chave: Estágio. Pandemia. Formação.
.
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ENSINO SUPERIO E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA COMUNICAÇÃO E
INFORMAÇÃO NO ENSINO DO AULUNO AUTISTA
Elisabete Ribeiro1
.
Acesse a apresentação deste trabalho.

RESUMO
Pesquisas voltadas ao professor universitário só recentemente começa a
apresentadas. É necessário que se faça essa reflexão, para que se possa
responder às indagações: Onde e como o professor universitário aprende a ser
professor associando ensino, pesquisa e extensão? O que significa ensinar e
aprender para os professores do Ensino Superior? Quais as concepções de
Pedagogia Universitária existentes? Essas questões se tornam ainda mais
relevantes quando, para além da formação e prática do professor universitário,
refletimos sobre esse mesmo professor frente as Tecnologias Digitais da
Comunicação e Informação (TDCI‘s) e o seu uso no ensino de alunos autistas.
O propósito deste trabalho é o de identificar quais são as TDCI´s mais
apropriadas para o atendimento aos alunos autistas na educação superior e de
que forma os docentes universitários poderão se atualizar para essa realidade
que pede socorro. A proposta é de realizar uma pesquisa a respeito das
melhores opções de mídias tecnológicas existentes na atualidade que possam
ser utilizadas e que possibilitam sucesso no processo há anos e que, ao
mesnos aparentemente, começa a ser assistida.
Palavras-chave: Ensino Superior. TDCI. Aluno Autista.
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