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PREFÁCIO 

Em um ano em que os esforços dos profissionais da educação pública do 

município de Rio Claro estão direcionados à Reestruturação Física das Escolas, 

Ampliação de vagas em creches e à Reorganização Pedagógica por meio da 

elaboração de um Currículo Integrado, pensar alguns expedientes que embasam e 

orientam a atividade escolar cotidiana é fundamental, como por exemplo: proposta 

pedagógica, orientações curriculares, currículo, matriz curricular, parâmetros de 

funcionamento, projeto político pedagógico, planejamento escolar. 

Entretanto, um ponto a refletir anterior a essas demandas é a necessidade de 

uma organização lógica, coerente e eficaz, entre todas as unidades escolares, do 

conjunto de atividades educativas, ou seja, necessidade de pensar e agir como uma 

Rede de Ensino. Esse é um assunto que demanda atenção, pois, assim como não 

pode haver um currículo integrado sem a existência de uma coesão entre as ações 

das unidades educacionais que compõem nossa rede, é impossível também que essa 

coesão seja sólida sem a existência de um currículo que aja como principal integrador 

entre os órgãos desse grande organismo. 

Pensar a educação escolar como parte de uma Rede de Ensino significa a 

necessidade de intervir nesse fenômeno e organizá-la de modo que a concepção de 

educação, os valores que a orientam, as finalidades preconizadas e os critérios de 

ordenação dos elementos que integram o processo educativo possam estar 

estruturados em uma linha de pensamento e de ação. 

O XXIV Simpósio Rio-clarense propõe aos profissionais da educação uma 

reflexão sobre nossa atuação como uma rede, um organismo complexo e vivo, assim 

como uma “árvore”, sustentado por nós (SME, escolas, conselhos e comunidade 

escolar), suas “raízes”. A SME convida a todos para que nos dias 11 e 12 de julho 

façamos uma reflexão sobre o pensar e o agir como Rede de Ensino e suas 

implicações para as práticas educativas. 

Nesses dois dias todos os profissionais da educação rio-clarense estão 

convidados para participarem de Oficinas, Sessões de Comunicação, Palestra de 

Abertura e Mesas de Debates cuidadosamente preparados e organizados. É com 



 
muita honra que informamos que grande parte dos formadores do Simpósio é 

composta de profissionais do nosso Sistema Educacional que estarão, nesses dias, 

trazendo suas contribuições – teóricas e práticas – enraizadas no cotidiano das 

escolas públicas municipais de Rio Claro e pautadas em estudos e pesquisas nas 

quais estão envolvidos. Também contaremos com nomes da educação nacional, 

grandes pesquisadores, acadêmicos e atuantes na educação brasileira. 

Essa discussão, nesse momento, será um passo largo para um processo de 

construção do Currículo Integrado da Rede Municipal de Ensino de Rio Claro. 

O convite é para que possamos fortalecer as nossas “raízes” – as nossas bases 

– para que os “troncos, as folhas e os frutos” venham com grande força e vigor. 

Um bom Simpósio a todos! 

Secretaria Municipal de Educação 

Departamento Pedagógico e de Supervisão Escolar 

 

Rio Claro, São Paulo, Brasil. 

Julho de 2017. 
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INTRODUÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Rio Claro por meio de sua Secretaria Municipal 

de Educação busca incentivar docentes e funcionários(as) de seu quadro ao 

aprimoramento profissional através de sua formação continuada. A organização 

e realização de um evento científico anualmente, como acontece neste 

Simpósio, contribui para a melhor qualificação do profissional. 

INSCRIÇÃO 

A inscrição no Simpósio é gratuita e deve ser realizada pelo Portal da 

Secretaria da Educação na área “XXIV Simpósio Rio-Clarense de Educação”. A 

gratuidade do evento deixa claro à sociedade rio-clarense o compromisso que a 

Prefeitura por meio de sua Secretaria da Educação mantém com a formação 

continuada de seu quadro profissional. Aprimorando o seu funcionalismo através 

de oficinas, mesas de debates e trocas de experiências por meio de relatos e 

conversas. 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

Nesta edição do Simpósio Rio-Clarense de Educação, docentes, 

gestores, professores-coordenadores e demais profissionais das escolas da 

Rede Municipal de Ensino de Rio Claro (SP) e mesmo de outras instituições e 

secretarias da Educação poderão inscrever-se para apresentação de trabalhos 

em sessões de comunicação. Os objetivos desta sessão de comunicação são 

de promover discussão e de viabilizar a articulação entre os diferentes 

segmentos e Unidades de Ensino, além da promoção e valorização de atividades 

e ações desenvolvidas. 

Cada inscrito tem direito a submeter somente um trabalho como autor 

principal (o primeiro nome na sequência de autores). Não há limite de quantidade 



 
 

de co-autores em um mesmo trabalho e não há limite de participação como co-

autor em outros trabalhos. A apresentação do trabalho pode ser feita por um ou 

mais integrantes do trabalho, lembrando que as sessões de comunicação serão 

todas no dia 11 (terça-feira) no período da tarde, e que portanto, não será 

possível uma mesma pessoa apresentar mais de um trabalho. 

As sessões de comunicação serão organizadas no dia 11 (terça-feira) em 

um sistema de debates. Um mediador estará encarregado de discutir os 

trabalhos apresentados e mediar a discussão com o público presente. 

O resumo do trabalho a ser apresentado deverá ser enviado no período 

de 06 (seis) de junho a 21 (vinte e um) de junho por e-mail, sendo duas opções: 

cap@educacao.rc.sp.gov.br ou trabalhosimposio@yahoo.com. Haverá um 

caderno de resumos onde constará todos os resumos apresentados. O resumo 

deverá conter aproximadamente 300 palavras escritas em um parágrafo único e 

deverá conter as ideias do trabalho a ser apresentado (contextualização do 

trabalho, objetivo, desenvolvimento e considerações finais). Não poderá constar 

tabela, figura, gráfico ou referências bibliográficas. A escrita do resumo deverá 

ser feita em letra de fonte “Arial”, em estilo “normal” e tamanho 12 sem efeitos, 

com espaçamento 1,5 entre as linhas e com o texto distribuído uniformemente 

entre as margens (justificado). No cabeçalho do resumo, deverá constar o título 

do trabalho, o nome, o e-mail dos autores, um telefone para contato, o cargo 

e/ou função e o nome da Unidade Educacional onde atua. Deverão ser 

colocadas ao final do resumo três palavras-chave referentes ao trabalho. Um 

modelo para o resumo pode ser observado na Figura 1. 

FORMA DE APRESENTAÇÃO 

A apresentação do trabalho deverá ser feita de forma oral com 

apresentação de slides, fotos e filmes por projeção de Datashow. Cada sessão 

de comunicação será organizada segundo um eixo temático, ou a articulação de 



 
 

mais de um deles e contará com um mediador. Cada trabalho deverá ser 

apresentado por um tempo limite de 15 minutos. Após as quatro apresentações 

da sessão, o mediador terá 20 minutos para exposição de argumentos dentro do 

eixo temático e de argumentações junto aos integrantes dos trabalhos 

apresentados e em seguida, o público presente poderá também fazer perguntas 

ou comentários aos apresentadores e ao mediador. 

 
 

Figura 1: Exemplo de resumo. 



 
 

OFICINAS PEDAGÓGICAS 

OFICINA 001 – Literatura Surda: além da língua de sinais 

Oficineiros: Guilherme Nichols, Tatiane Cristina Bonfim. 

Apoio: André Braga Baptista de Almeida. 

Local: Claretiano – Sala 70. 

Ementa: Formar o conceito da literatura surda no contexto da educação bilíngue para 

surdos e gerar inquietação a respeito dos materiais didáticos de modo a construir a 

subjetividade das crianças surdas. 

OFICINA 002 – A Esfera Celeste – Compreendendo o Movimento Aparente do 

Céu Noturno e Diurno – Astronomia Essencial e Fundamental 

Oficineiro: Fabrizzio Carlos Anunciato Montezzo. 

Apoio: Elisabeth Aparecida Bizarro Ventura. 

Local: Claretiano – Sala 71. 

Ementa: O objetivo desta oficina será explicar e construir o conhecimento com os 

professores sobre o movimento diário aparente dos astros na esfera celeste. 

Compreender a Astronomia Essencial e Fundamental dos movimentos dos astros no 

céu diurno e noturno, estabelecendo uma astronomia básica para ser trabalhada em 

sala de aula com os alunos. 

OFICINA 003 – Musicalização na Educação Infantil – Etapa II 

Oficineira: Juliana Paes Diniz Lima. 

Apoio: Gislaine Andreia Costa Milani. 

Local: Claretiano – Sala 72. 

Ementa: Pretende-se de forma dinâmica e prática explanar um pouco sobre a 

importância da musicalização infantil na escola e propor atividades que possam ser 

aplicadas com os alunos no dia a dia dos professores. 

OFICINA 004 – Oralizando escrevendo poetizando no contexto da EJA 

Oficineiros: Maria Rosa R. M. de Camargo, Débora Sara Ferreira, Ana Carolina da C. 

Ferreira, Marco Aurélio F. M. de Oliveira. 

Apoio: Ligia Maria Sciarra Bissoli. 



 
 

Local: Claretiano – Sala 73. 

Ementa: Um texto literário pode ser disparador para ampliar relações de pessoas 

educandas em salas de EJA e a linguagem escrita. Como procedimentos, propomos 

a oralização, formas diversas de registro e a escritura como espaços de 

experimentação e aprendizagens. O foco na experimentação pode ampliar sentidos 

quanto às práticas concernentes à linguagem escrita para pessoas adultas em 

processo de escolarização tardia. 

OFICINA 005 – Sequências didáticas: criação, articulação e dinamismo em favor 

da aprendizagem 

Oficineiras: Mariângela Polacchini Zanella, Érika Cristina H. Baumgartner. 

Apoio: Aline Cristina da Silva Marrega. 

Local: Claretiano – Sala 74. 

Ementa: A proposta é discutir [e praticar] algumas sequências didáticas em 

alfabetização, identificando nelas os objetivos que as permeiam, o planejamento do 

tempo em sua elaboração, a diversidade de atividades que as compõem e lhes 

conferem dinamismo, as possíveis interações entre os sujeitos envolvidos, bem como 

a forma de avaliação de todo o trabalho desenvolvido. 

OFICINA 006 – Caminhos da produção textual: da escrita de palavras à escrita 

de textos 

Oficineiras: Carla Andrea Brande, Danubia Frenanda Zevoli Peres, Pamela Aparecida 

Cassão. 

Apoio: Alini Aparecida Pereira Sentinella. 

Local: Claretiano – Sala 75. 

Ementa: Dialogar acerca das concepções de alfabetização, considerando: diferentes 

métodos, a psicogênese da escrita, o letramento, sujeitos leitores e produtores de 

texto, implicações teórico-metodológicas, fundamentos linguísticos, gêneros e 

tipologias textuais, currículo e produção textual. 

OFICINA 007 – Perspectivas para o trabalho docente com o ensino de Língua 

Inglesa 

Oficineira: Ana Paula de Lima. 

Apoio: Miriam Izidoro. 

Local: Claretiano – Sala 76. 



 
 

Ementa: Discutir o processo de elaboração de orientações para o ensino de Língua 

Inglesa nos 4° e 5° anos da rede municipal de ensino de Rio Claro. Apresentar 

informações acerca do contexto de ensino e das características das crianças como 

aprendizes de uma língua estrangeira, bem como uma proposta de organização e 

condução do ensino de inglês para crianças com base no trabalho com gêneros 

textuais. Serão apresentados e elaborados jogos que os professores poderão utilizar 

em sala de aula, e haverá momento para a partilha de experiências. 

OFICINA 008 – Desenvolvimento infantil: mitos e verdades da estimulação na 

Educação Infantil – Etapa I 

Oficineiras: Môyra Aloia Romero, Rosana Ap. R. Passos, Rafaela Maria Dias. 

Apoio: Mariane Cristina Paschoal França. 

Local: Claretiano – Sala 77. 

Ementa: Dialogar sobre: o papel da Educação Infantil, etapa I na vida da criança; em 

que momento da vida da criança (desenvolvimento) esses educadores acolhem esse 

indivíduo; como participar de maneira saudável e eficaz no desenvolvimento infantil; 

técnicas de estimulação; como tirar o melhor proveito do ambiente e dos brinquedos; 

e o quanto o ambiente fornece oportunidades para o desenvolvimento infantil. 

OFICINA 009 – O uso do Soroban para o ensino das operações Matemáticas 

elementares: adição, subtração, multiplicação e divisão 

Oficineiros: Amanda Queiroz Moura, Miriam Godoy Penteado, Denner Dias Barros, 

Matheus Pereira Scagion. 

Apoio: Vera Lúcia Calado da Silva Simonetti. 

Local: Claretiano – Sala 78. 

Ementa: O Soroban é um instrumento de cálculo que pode ser utilizado por todos os 

alunos. O objetivo desta oficina é introduzir o Soroban como material metodológico 

para o ensino das operações matemáticas fundamentais. Os temas abordados serão: 

o sistema de numeração decimal, história do Soroban, manuseio do Soroban e 

operações matemáticas com o Soroban. 

OFICINA 010 – Tecnologias na Educação Física Escolar 

Oficineira: Amanda Gabriele Milani. 

Apoio: Rui Ubirajara Gomes Junior. 

Local: Claretiano – Sala 53 (Laboratório de Informática 02) e Sala 08 (complemento). 



 
 

Ementa: Problematizar o uso das TIC nas aulas de Educação Física por meio de 

exemplos práticos. 

OFICINA 011 – A organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil 

ancorando nos aspectos de desenvolvimento 

Oficineiras: Tagiane Giorgetti Betegghelli, Thais Helena Jordão Bartimoro Ferri. 

Apoio: Jacqueline Santana Gonçalves. 

Local: Claretiano – Sala 79. 

Ementa: A organização do trabalho pedagógico é fator determinante para a realização 

do fazer docente na Educação Infantil. Pensar nas relações de 

tempo/espaço/conteúdos considerando o planejamento baseado nos aspectos de 

desenvolvimento possibilita ao educador ter um olhar mais completo e sistemático 

para concretizar sua prática, favorecendo o desenvolvimento dos educandos e as 

relações que se estabelecem no cotidiano escolar. 

OFICINA 012 – Influências da Interação Social no desenvolvimento da 

aprendizagem no contexto escolar 

Oficineiras: Fabiana Alessandra Fonsaca Ruy, Kétima Fernanda Paes Sebok. 

Apoio: Silmara Miranda Fernandes. 

Local: Claretiano – Sala 80. 

Ementa: Propor vivências e socialização de experiências, a partir de um olhar que 

privilegia as interações sociais, através de práticas pedagógicas que permitem a 

expressão, comunicação de ideias, vontades, curiosidades e aprendizado das 

crianças no contexto escolar, utilizando-se de diferentes linguagens, como produtoras 

do desenvolvimento da aprendizagem. 

OFICINA 013 – A vivência teatral como ferramenta de aprendizagem 

Oficineiros: José Carlos Luna Junior, Adriana Luna. 

Apoio: Roberta Penha do Prado. 

Local: Céu das Artes. 

Ementa: Propor vivências de relaxamento, dinâmicas de grupos e experimentações 

teatrais. 



 
 

OFICINA 014 – Aprendizagens significativas em Arte na Educação Infantil – 

Diálogos e experiências 

Oficineiro: Leandro Generoso Lopes. 

Apoio: Carla Maísa Guilherme Figueiredo. 

Local: Claretiano – Sala 81. 

Ementa: Apresentar o conceito de aprendizagem significativa de David Ausubel 

associado ao ensino de arte para a Educação Infantil, numa perspectiva dialógica com 

os professores participantes, e oferecer ideias de atividades que sejam significativas 

aos educandos da Educação Infantil dentro das temáticas de cores, representação 

corporal (retrato e autorretrato, auto identidade, expressões faciais), leitura e 

percepção espacial, linhas e traçados no desenho infantil. 

OFICINA 015 – Educação Infantil: as interações com o mundo letrado 

Oficineiras: Lígia Maria Sciarra Bissoli, Lucilene Mattos Berbel, Débora Alvares Groti 

Sacco, Regina Célia Marino Machado, Karin Casarin. 

Apoio: Solange dos Santos Corrêa. 

Local: Claretiano – Sala 14. 

Ementa: O trabalho focaliza as práticas didáticas, realizadas na Educação Infantil, 

mediante a pedagogia por projetos, segundo a perspectiva sócio construtivista, 

proposta por Josette Jolibert e colaboradores. Ênfase é atribuída ao protagonismo 

infantil e à interatividade na realização das aulas que incluem a leitura e a escrita como 

práticas sociais. 

 

OFICINA 016 – A pedagogia por projetos no Ensino Fundamental 

Oficineiras: Maria Cecília de Oliveira Micotti, Adriana Aparecida Barnabé Possati, 

Renata Corte, Janaína de Souza Silva, Marisa de Souza Cunha Moreira, Fabiana 

Rosa V. de Oliveira Guilherme. 

Apoio: Fabiana Rosa Vilela de Oliveria Guilherme. 

Local: Claretiano – Sala 15. 

Ementa: Propor o trabalho com a pedagogia por projetos, considerando: os projetos 

por temas e a vertente emancipacionista; o aprendizado do sistema de escrita 

alfabético e o processo de letramento; a leitura como decifração e a atribuição de 

sentido ao texto; a produção textual (oral e escrita); o protagonismo infantil e 

desenvolvimento da autonomia; a questão da (in)disciplina e a co-avaliação, a partir 

de experiências já vivenciadas. 



 
 

OFICINA 017 – Por entre bichos, bruxas e doces com creme: possibilidades do 

trabalho com a leitura literária 

Oficineira: Carolina Gonçalves de Souza. 

Apoio: Anderson de Lima. 

Local: Claretiano – Cozinha no Bloco da Educação Infantil. 

Ementa: Discutir a importância do trabalho com a leitura e a linguagem literária como 

prática cultural em sala de aula, utilizando como ponte a intersecção com a cultura 

culinária; possibilitar o manuseio de materiais atuais de literatura infantil; discutir 

intertextualidades e a importância da cultura culinária como contexto de convivência, 

isso é prática cultural, e não apenas como ato de nutrir-se. 

 

OFICINA 018 – A importância do olhar nas questões do meio! 

Oficineiro: Edison Norberto de Andrade. 

Apoio: Simone de Almeida Mota. 

Local: Claretiano – Sala 82. 

Ementa: Exercitar a prática do olhar compreendendo na sua magnitude o que nos 

cerca, percebendo lago que ninguém tenha notado e propondo ações para 

sensibilização e aprendizagem. 

OFICINA 019 – O desenho infantil e as representações simbólicas 

Oficineira: Rosemeire Marques Ribeiro Archangelo. 

Apoio: Aline Carla Rizzatto. 

Local: Claretiano – Sala 83. 

Ementa: Trazer à luz dos estudos do desenvolvimento infantil a reflexão sobre o papel 

do desenho no contexto escolar. Além de possibilitar conhecer as características 

importantes que o educador precisa ter para intervir, compreender e avaliar esse 

processo. Tendo o desenho enquanto representação das funções simbólicas, tema 

tão importante principalmente para o processo educativo das crianças pequenas. 

OFICINA 020 – A criança, os aspectos do desenvolvimento e a Educação Física 

na Educação Infantil 

Oficineira: Karina Polezel de Sales. 

Apoio: Mayara Pereira de Oliveria. 



 
 

Local: Claretiano – Sala de ginástica. 

Ementa: De maneira prática, discutiremos o papel da Educação Física na Educação 

Infantil tomando por base dois documentos da Rede Municipal de Educação: Proposta 

Curricular da Educação Física – versão preliminar de 2016 e Orientação Curricular da 

Educação Infantil (2016). O objetivo principal será demonstrar, discutir e refletir, 

através de atividades práticas, jogos e brincadeiras como podemos trabalhar os 

aspectos do desenvolvimento (cognitivo, social, afetivo e físico) na educação física. 

OFICINA 021 – Escola de Educação Integral: novas possibilidades de 

organização do trabalho pedagógico 

Oficineiras: Mariana Roveroni, Érika Marin da Silva Guimarães. 

Apoio: Daniela Geniseli Calore. 

Local: Claretiano – Sala 88. 

Ementa: Compartilhar experiências relacionadas às práticas vivenciadas por uma 

escola pública de educação integral do munícipio de Campinas, que ao implementar 

o modelo integral, construiu outros significados para o trabalho coletivo que ocorre no 

interior da própria escola, a partir de práticas de educação que possuem como 

horizonte ratificar o sentido público e democrático de nossas escolas, por meio de 

novas organizações do trabalho pedagógico, que incidem principalmente sobre os 

tempos e espaços escolares. 

OFICINA 022 – Transtorno do Espectro do Autismo: aproximação saúde e 

educação 

Oficineiras: Ana Elisa Jardim Gouveia, Flaviana Maria Costa do Valle Pereira. 

Apoio: Patrícia Cristina Rosalen. 

Local: Claretiano – Sala 89. 

Ementa: Abordar temáticas como: evolução histórica do conceito de TEA; 

características e incidência; principais indicadores e sinais de alerta; atendimento em 

grupo de crianças com TEA: experiência no CHI Princesa Victoria; e inclusão 

educacional: caminhos e reflexões. 

OFICINA 023 – Instituto Toca: Tecendo a vida 

Oficineiro: Vitor Janei. 

Apoio: Edilaine Regina Prado. 

Local: Claretiano – Sala 04 e Bosque. 



 
 

Ementa: Oferecer um panorama das atividades desenvolvidas pelo Instituto Toca e 

aprofundar em uma prática específica: a criação de instalações interativas no espaço 

externo da escola. 

OFICINA 024 – Deficiência Visual: reflexão, educação e tecnologia 

Oficineiros: Osvaldo Fernando Moreira, Paulo Roberto Meyer, Vilson Pires de Andrade 

Júnior. 

Apoio: Lígia Bueno Zangali Carrasco. 

Local: Claretiano – Sala 03. 

Ementa: Refletir sobre os aspectos educacionais de pessoas com deficiência visual e 

apresentar recursos pedagógicos e de tecnologia que podem facilitar o processo de 

escolarização para os alunos com esta condição, a saber: recursos de acessibilidade 

no computador (softwares e voz) e em dispositivos móveis; impressora Braille, 

máquina Braille, reglete, pulsão e linha Braille. 

OFICINA 025 – Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 

Oficineiro: Osmar Arruda Garcia. 

Apoio: Bianca Tavares Barraca. 

Local: Claretiano – Sala 93. 

Ementa: Trata-se de realizar um estudo sobre a execução e prestação de contas do 

PDDE – Programa Dinheiro Direto na escola e sua legislação. 

OFICINA 026 – Brincando com a música: Teoria e Prática 

Oficineira: Nedina Carvalho Leite. 

Apoio: Daniela Viviani Barbi. 

Local: Claretiano – Sala 17. 

Ementa: De uma forma lúdica e dinâmica, podemos passar o conhecimento musical 

de uma maneira séria, comprometida e divertida para os educandos. Encarando 

sempre a prática e a teoria musical de forma vinculada e não separada. Colocando a 

teoria na prática. 

OFICINA 027 – Do direito ambiental à educação ambiental: interfaces 

necessárias 

Oficineira: Carol Manzoli Palma. 



 
 

Apoio:  

Local: Claretiano – Sala 90 

Ementa: Apresentar os tipos de educação ambiental, destacando a abordagem crítica, 

e refletir a partir dos preceitos jurídicos, as interfaces necessárias entre o direito 

ambiental e a educação ambiental, articulando sugestões lúdicas para o trabalho do 

educador junto às crianças. 

  



 
 

 

SESSÕES DE COMUNICAÇÃO 

Sessão 001 – Eixo Temático: Práticas Significativas no Contexto da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental – Mediadora Carla Andréa Brande 

Local: Claretiano – Sala 70 

LINGUAGEM CARTOGRÁFICA: DIFERENTES PRODUÇÕES TEXTUAIS NOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Christiane Fernanda da Costa – Doutoranda em Educação, UNESP – Rio Claro, SP 
 

Apresentamos neste texto os resultados de uma pesquisa de mestrado em que foi 
dado relevo a um trabalho com cinquenta e oito alunos de duas salas do 3º ano do 
ensino fundamental de uma escola pública municipal de Rio Claro, estado de São 
Paulo, Brasil. Realizada entre 2014 e 2015, e na perspectiva da pesquisa qualitativa, 
com a observação participante e a adoção do paradigma indiciário, foram realizadas 
atividades com o objetivo de registrar as representações da localidade por alunos na 
faixa etária entre 8 a 10 anos. Buscou-se, também, promover o ensino da leitura e da 
escrita articulado aos conteúdos curriculares de Língua Portuguesa, da História e da 
Geografia. No contexto da Cartografia Escolar e do Ensino de Geografia, foi realizada 
uma sequência didática para o estudo do meio que produziu textos escritos e 
desenhos em que foi salientada a importância de trabalhos que articulam diferentes 
linguagens nos anos iniciais do ensino fundamental. Os dados foram produzidos em 
dez encontros, com atividades que promoveram a observação (direta e indireta da 
paisagem), a descrição, o estabelecimento de relações e correlações, a produção de 
conclusões e sínteses. Para a leitura das produções, foram articuladas referências 
que tratam da cartografia escolar, da alfabetização e do letramento buscando um 
dialogo com diversos autores, dentre eles destacamos: ALMEIDA (2003, 2010), 
SEEMANN (2013, 2015), LOPES (2015, 2016), OLSON (1997), KLEIMAN (2014), 
SOARES (2014), FREIRE (1989), GINZBURG (1989), LARROSA (2002, 2014), 
SMOLKA (2012), RICHTER (2011). Desta forma, concluímos que conhecer e 
representar os espaços vividos podem desencadear operações que venham a 
contribuir significativamente para dar conta de algo maior: fazer uma leitura do mundo. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE GEOGRAFIA. CARTOGRAFIA ESCOLAR. 
LINGUAGEM CARTOGRÁFICA. 
 



 
 

OS MECANISMOS DE COESÃO E COERÊNCIA NA PRODUÇÃO DE TEXTOS DE 

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Rosa Acassia Luizari – E.M. Marcello Schmidt 
Ana Carolina Zuchini – E.M. Marcello Schmidt 

Tatiana Conceição Rodrigues – E.M. Marcello Schmidt 
Simone de Almeida Moita – E.M. Marcello Schmidt 

 
O objetivo do presente trabalho é contribuir de forma relevante para a atuação de 
professores do Ensino Fundamental no que se refere às práticas de produção de 
textos. Apresentaremos uma breve análise dos textos produzidos pelos alunos. O 
trabalho foi realizado em uma classe de 4º ano do período vespertino e no grupo de 
reforço, com alunos de 4º e 5º anos do período da manhã. A análise dos textos nos 
permitiu observar que os mecanismos de coesão e coerência foram adequadamente 
utilizados nas produções individuais e coletivas desses alunos. Após a análise dos 
textos foram propostas atividades que estão sendo aplicadas durante o ano letivo de 
2017 por meio de aulas dirigidas e expositivas e com utilização de diferentes recursos 
metodológicos. Durante as aulas, são realizadas correções de erros ortográficos com 
o objetivo de capacitar os alunos a escreverem de modo convencional, leituras 
individuais e coletivas de textos de tipos diferentes, além de reescritas e atividades de 
pontuação. O trabalho com produção textual que é realizado em sala de aula regular 
e no grupo de reforço nos permitirá tecer considerações a respeito da adequação dos 
mecanismos de coesão e coerência utilizados pelos alunos nas produções individuais 
e coletivas. A partir dessa vivência a ser relatada, acredita-se que o trabalho com 
textos constitui uma prática fundamental e significativa para o desempenho adequado 
dos alunos na área de linguagens. É esperado que tal relato possa contribuir para 
outros professores e pesquisadores da área, ampliando o efeito das reflexões 
apresentadas para outras possíveis práticas, estudos e vivências. O relato será feito 
de modo a situar a experiência por meio de referencial teórico específico, a fim de 
evitar afirmações aleatórias. 
PALAVRAS-CHAVE: MECANISMOS DE COESÃO E COERÊNCIA. PRODUÇÃO 
TEXTUAL. ENSINO FUNDAMENTAL. 

PRÁTICA PEDAGÓGICA: “SUPERMERCADO BATMAN” 

Camila Maria Appolinário da Silva - E. M. Armando Grisi 
 
O trabalho tem por intuito refletir sobre o desenvolvimento da aprendizagem nas 
práticas significativas na Educação Infantil. O foco da discussão será embasado a 
partir de um relato de experiência de uma professora iniciante da Rede Municipal de 
Rio Claro (SP), que lecionou em uma turma de Maternal 2, composta por crianças de 
três e quatro anos. Como as práticas na Educação Infantil muitas vezes são 
mecânicas, focadas no cuidar e em alguns casos no brincar descontextualizado, este 
relato pretende demonstrar que é possível desenvolver aulas lúdicas, prazerosas e 



 
 

significativas na Educação Infantil. A proposta de atividade que será relatada intitula-
se “Supermercado Batman” e essa foi desenvolvida a partir do interesse das crianças 
por tal ambiente e a partir desse aspecto foram desenvolvidas atividades nas quais as 
crianças puderam criar o nome para o estabelecimento, aprender sobre as 
classificações dos produtos, nomenclatura dos produtos, além de interagir e 
proporcionar para a escola (período da tarde), um momento de compras, diversão e 
muitos aprendizados. A atividade mostrou que mesmo crianças tão pequenas e 
consideradas dependentes, possuem potencial para participar de atividades 
complexas, onde o professor pode incentivá-las na participação desse tipo de 
atividade. Além disso, demonstra que o professor da Educação Infantil pode criar, 
inventar, propor atividades diversificadas, respeitando sempre aquilo que é interesse 
do grupo em que leciona. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL. CRIANÇAS. SUPERMERCADO. 

PROJETO UAI – UNIVERSO ALEM DA IMAGINAÇÃO - A CURIOSIDADE LÚDICA 

COMO SEMENTE DA INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA 

Rodrigo de Oliveira Cahen – E. M. Lygia do Carmo Polastri Vendramel 
 
Considerando que a educação infantil deve atuar de modo a compartilhar e construir 
conhecimentos que formem as crianças de modo mais amplo nos conceitos de 
cidadão e pessoa, sem nunca deixar de lado a parte lúdica juntamente com o 
desenvolvimento da imaginação criativa de cada um, o presente projeto visa, através 
do uso de uma linguagem lúdica, uma possível forma de abordagem alternativa 
integrando diversos conceitos, no auxílio à introdução de conceitos básicos de 
astronomia e conhecimento do nosso planeta. O projeto foi realizado numa sala de 
maternal 2, com crianças na faixa etária de 3 anos.Transformamos a sala de aula, 
sem os alunos saberem, numa grande nave espacial, mudando a disposição das 
mesas e cadeiras. Fizemos também painéis de controle da nave para cada aluno, com 
botões em formas geométricas e balões de oxigênio, utilizando garrafas pet de 2 litros 
para cada um. Utilizamos também o Data show, sendo a janela da nave, com vídeos 
da decolagem, do sistema solar, músicas sobre o tema e aterrissagem. Além disso, 
eu me caracterizei de cientista maluco, que precisava de ajuda para explorar o sistema 
solar. Fora da sala, no campo de futebol da escola, foi montada uma réplica do sistema 
solar, onde todos puderam ter uma ideia de como funcionam o nosso planeta e seus 
vizinhos. Quando falamos do movimento dos planetas, colocamos música e todos 
dançaram, imitando os planetas e sua dança pelo espaço. O projeto foi um sucesso, 
e todos receberam uma medalha de astronauta da NASA. As nossas crianças se 
mostraram totalmente receptivas a essa nova forma de abordagem de 
compartilhamento e produção de conhecimento, podendo ser possível a utilização 
dessa abordagem com outros temas de relevância para educação infantil. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL. SISTEMA SOLAR. LÚDICO.  



 
 

Sessão 002 – Eixo Temático: Formação Docente, Processo Educativo e 

Literatura – Mediadora Mariangela Polacchini Zanella 

Local: Claretiano – Sala 71 

DOS SENTIDOS ATRIBUÍDOS À LITERATURA DE AUTOAJUDA ÀS SUAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA A DOCÊNCIA 

Rebeca Possobom Arnosti – E.M. Benjamim Ferreira; Doutoranda em Educação – 
UNESP – Rio Claro 

Samuel de Souza Neto – UNESP – Rio Claro 
 
Este texto origina-se de uma dissertação de Mestrado, que considerou o sucesso de 
vendas da literatura de autoajuda (LA) voltada à educação e seu consumo entre os 
docentes. A LA seria utilizada pelos professores em sua formação ou auxiliando em 
sua prática ou somente estaria relacionada à dimensão pessoal? Quais significados 
os professores atribuiriam a tais leituras? Diante disso, objetivamos identificar e 
analisar as motivações e os sentidos atribuídos pelos professores a tal literatura. Uma 
pesquisa qualitativa foi realizada neste município, com 272 professores, que 
lecionavam em 42 escolas da rede pública municipal. Os dados foram coletados por 
meio de questionário e mini grupos focais, submetidos a análise de prosa. Os 
resultados confirmaram a aderência à LA: 168 professores disseram que ela contribuiu 
com sua vida pessoal, enquanto 158 destacaram que essa auxiliou no exercício da 
docência. Diferentes motivações para a leitura foram apresentadas: indicações de um 
conhecido; indicações de uma instituição formadora de professores ou da escola; 
interesse pelo título/autor/temática/gênero; busca de contribuições às interações 
humanas; à vida pessoal, (especialmente fortalecimento espiritual); à profissão. Três 
contribuições chamaram nossa atenção: os professores consideraram que essa 
literatura auxilia na dimensão pessoal; na prática pedagógica e, especialmente, na 
dimensão humana. Desse modo, para os participantes, os livros auxiliam a fortalecer 
o espírito, elevar a autoestima, motivar, dar força nos dias difíceis, entre outros 
significados do gênero. Muitos professores mostraram que a LA se aproxima de sua 
realidade, oferecendo subsídios ou dicas para pensar e agir sobre situações 
cotidianas, principalmente para lidar com os alunos. Suas falas mostram que essa 
literatura auxiliou a motivar as crianças, na resolução de conflitos, no trabalho com a 
disciplina e os limites. Alguns indicam que os livros ajudaram a pensar em cada 
criança como pessoa, com as características que lhes são próprias. Assim, 
questionamos: Em que medida os espaços formais de formação tem considerado 
esses elementos evidenciados na LA? 
PALAVRAS-CHAVE: LITERATURA DE AUTOAJUDA. FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES. TRABALHO DOCENTE. 



 
 

(IN)EXISTIR NA ESCRITA:  DE CALVINO A ESTRIPULIAS E ... 

Artur Rodrigues Janeiro – UNESP – Rio Claro 
Lara Jatkoske Lazo – UNESP – Rio Claro 

 
Este trabalho é fruto de uma oficina de criação artístico-literária desenvolvida junto ao 
Laboratório ESCRIARTE da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 
UNESP, campus de Rio Claro/SP, a partir da leitura da obra “O cavaleiro inexistente”, 
do escritor italiano Ítalo Calvino. Não almejando apenas uma experiência de “contação 
de histórias”, objetivamos investir na construção de uma relação entre a escrita (o ato 
de escrever) e a existência (o existir; o fazer-se vivo). Se Calvino desperta nossa 
atenção e imaginação a partir do levante do elmo seguido da exposição imediata de 
um vazio que se faz presente no interior de toda a armadura do cavaleiro, que história 
é essa que passa a existir ao longo de inúmeras páginas e tendo nascido de um 
(aparente) “vazio”? Sendo o corpo-cavaleiro uma conquista desse vazio, seu limite-
território – habitante desterritorialização – escrevê-lo esvazia (ainda mais) os sentidos 
ou enriquece-os com possibilidades? Qual é, então, esse corpo-vazio: linhas e seu 
paralelismo? Uma página em branco? Frente e verso? Talvez, reticências 
cavalgantes? Ou seria uma vírgula de/em existência duvidosa, um “ser-envirgulado”? 
No entanto, uma história existe, está dada, posta, minuciosamente apresentada ao 
leitor; falas percorrem o corpo desse leitor, vozes se reverberam em multifacetada 
dialogicidade do tipo “autor-obra-leitor” capaz de embaralhar papéis-funções e 
posteriormente alcançar a sintonia de uma frequência criativa-criadora de 
interpretações (possibilidades de escapes). Talvez, o vazio inquietante da vida seja a 
morte – uma morte – imperceptível pois irreconhecível: eis mesmice que o binômio 
leitura-escrita vai ceifando à nossa existência plural. 
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA. LITERATURA. CRIAÇÃO. 

PERSONAGENS, TEMPOS E LEITURAS: PRODUÇÃO DE SENTIDOS À PARTIR 

DA LEITURA DE CALVINO 

Lara Jatkoske Lazo – UNESP – Rio Claro 
Artur Rodrigues Janeiro – UNESP – Rio Claro 

A proposta deste trabalho emergiu de uma oficina realizada pelo grupo de estudos 
ESCRIARTE, da Unesp de Rio Claro / SP, sobre o livro de Calvino, "Cavaleiro 
Inexistente ". Na obra, em que o vazio de uma personagem, tão desenhada e 
marcante, gera uma tensão entre personagem e “não-personagem”, uma inexistência 
que abre possibilidades para reflexões sobre espaço e tempo narrativos, atrelados à 
marcação do relógio ou ao Tempo Absoluto de Isaac Newton. A personagem – cujo 
nome intitula o livro – permite ao leitor, com muita intensidade, ocupar esse espaço 
"oco", remetendo-nos à ideia de Roland Barthes de que, com a morte do autor na 
escrita, nasce o leitor: morrer à vida da leitura, sua constante transformação, tensão 
e devaneio. Nesse inexistir do personagem de Calvino, à contraparte do visível, 
objetivo e lógico, há um espaço – ou não espaço – em dualística relação finito-infinito 



 
 

para que o leitor se imponha como um “Eu” mais autônomo e consciente de sua 
existência na pluralidade discursiva de Bakhtin. Ainda, nesse processo de morte e 
nascimento – constante transformação –, surge a questão tempo/personagem, 
tempo/narrativa, tempo/leitor, questões que envolvem diretamente a aprendizagem. 
Pelo personagem, tem-se o representar; pelo vazio, um inexistir, tem-se a potência do 
ser e vir a ser. Que sejamos, da leitura de mundo ao mundo que produzimos, O 
Cavaleiro Inexistente, uma personagem composta de dois mundos ou mais, muito 
mais. 
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA. LITERATURA. CRIAÇÃO. 

PROCESSOS EDUCATIVOS EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES: EXPERIÊNCIAS 

EM SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL 

Caroline Polido – UNESP, Rio Claro, SP 
Juliana Cavicchioli de Souza – UNESP, Rio Claro, SP 

Compreendendo a educação enquanto prática cotidiana que acontece para além dos 
muros da escola e contribui significativamente para os processos de constituição da 
subjetividade e identidade, este trabalho pretende apresentar possibilidades de 
desenvolver ações educativas em espaços não escolares, especificamente em 
serviços da Assistência Social. Foi pensado a partir de experiências das autoras com 
base na atuação em dois Serviços da Assistência Social: Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, que se enquadra na Proteção Social Básica e realiza 
atendimentos em grupo de acordo com as faixas etárias dos usuários, e Centro de 
Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), unidade especializada da 
Proteção Social Especial, que atende pessoas em situação de risco e/ou violência. 
Buscou-se desenvolver uma metodologia de formação que possibilitasse que os 
sujeitos envolvidos (crianças e adolescentes) fossem ativos no processo e 
desenvolvessem seus conhecimentos e habilidades. Buscou-se (re)significar o 
processo de ensino-aprendizagem, construindo, juntamente com eles, um aprender a 
partir de situações que tenham expressão e sentido em sua vida cotidiana. Direta e 
indiretamente, pretendeu-se trabalhar o déficit educacional (idade/série) e as 
dificuldades de aprendizagem através da leitura e produção de materiais: histórias em 
quadrinhos; músicas; brincadeiras livres; jogos de regras; técnicas de expressão 
corporal; poesias; filmes; jornais; teatro e outros que possibilitem o desenvolvimento 
e a ampliação do conhecimento de forma lúdica e eficiente. Compreendemos que a 
falta de liberdade e a repressão existentes no cotidiano escolar parecem repercutir 
negativamente na subjetividade destes sujeitos, principalmente no que diz respeito ao 
estímulo da atividade espontânea, relevante para o desenvolvimento integral. 
Procuramos contribuir com os processos educativos destes sujeitos sem utilizar a 
obrigatoriedade, na perspectiva de construir outros sentidos para os seus processos 
de aprendizagem. 
PALAVRAS-CHAVE: ESPAÇOS NÃO ESCOLARES. EDUCAÇÃO. ASSISTÊNCIA 
SOCIAL.  



 
 

Sessão 003 – Eixo Temático: Educação Infantil – Etapa I: brincadeiras em 

movimento – Mediadora Alexandra Cristina Delbon 

Local: Claretiano – Sala 72 

AS CONTRIBUIÇÕES DO BRINCAR HEURÍSTICO PARA O DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL 

Karin Casarin – E.M. Monteiro Lobato 
Adenilza Ramos Raposo – E.M. Monteiro Lobato 

Hilda Ariana de Souza Bithencourt Moreira – E.M. Monteiro Lobato 
 
Este relato é fruto de experiências pedagógicas em classes de maternal I, com 
crianças de dois a três anos de idade, na E.M. Monteiro Lobato, visa destacar uma 
parte do trabalho pedagógico, que diz respeito às brincadeiras livres e espontâneas. 
A partir da observação do interesse natural das crianças em explorar e manipular 
materiais não estruturados e cientes de que o brincar com qualidade envolve espaço 
adequado, materiais e interações (KISHIMOTO, 2009), esta escola vem investindo em 
materiais e propostas, como o brincar heurístico, para favorecer a construção de um 
ambiente facilitador de aprendizagens. Descobrir algo por si mesmo é sinônimo do 
jogo heurístico, que conta com a imprevisibilidade e ausência de caminhos 
previamente estabelecidos. A criança está no centro do processo educativo, ela é 
protagonista de seu fazer, age sobre os objetos naturalmente, por meio de tentativas 
e erros, como se fosse uma cientista. Esta abordagem exploratória também é 
orientada por Emmi Pikler (2010). O professor é um mediador, aquele que observa, 
auxilia, proporciona os materiais, faz intervenções pontuais e mínimas nesta 
brincadeira livre. Este trabalho visa apresentar as interações das crianças com um 
ambiente facilitador de aprendizagens bem como as descobertas decorrentes destas 
brincadeiras. Para isto diferentes tipos de materiais são arrecadados, em maneiras 
diversas de aquisição, assim como é peculiar à forma de organizá-los, esta última, 
contando com a colaboração teórica e prática de Goldschmied e Jackson (2006). Por 
meio de vídeo e fotos, apresentaremos diferentes propostas do trabalho pedagógico 
em diferentes contextos, considerando as características e necessidades da faixa 
etária. A experiência tem indicado que o brincar heurístico contribui para o 
desenvolvimento integral infantil, nos aspectos físico, afetivo, social e cognitivo, com 
predominância para este último. Esta necessidade de formação humana é apontada 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009). 
PALAVRAS-CHAVE: BRINCAR HEURÍSTICO. EDUCAÇÃO INTEGRAL. 
PROTAGONISMO INFANTIL. 
 



 
 

EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS COM O BRINCAR HEURÍSTICO NO 

MATERNAL I 

Thais Helena Jordão Bartiromo Ferri – E.M. Francisca Coan 
Adriana Cristina Barbi Garcia – E. M. Francisca Coan 
Daniela Cristina Sakai e Silva – E. M. Francisca Coan 

Janaina Ramão de Oliveira – E. M. Francisca Coan 
Karina de Castro Sousa dos Santos – E. M. Francisca Coan 

Patricia Vasqui Gabrielli – E. M. Francisca Coan 
 
Esse trabalho visa compartilhar as experiências pedagógicas realizadas nas turmas 
de maternal I com o brincar heurístico, a fim de socializar essas práticas tão ricas com 
educadores da educação infantil. No primeiro semestre de 2017 implementamos em 
nossa escola o projeto Brincar Heurístico. Inicialmente foram realizadas diversas 
formações com os professores nos momentos de HTPC para que todos conhecessem 
a proposta e, após as formações com os professores, organizamos os materiais e 
iniciamos o projeto. O projeto em desenvolvimento tem por objetivo propiciar o brincar 
heurístico a fim de contribuir para o desenvolvimento social e cognitivo das crianças, 
nas ações realizadas por elas e assim, promover o convívio entre crianças e adultos 
em pequenos e grandes grupos, o convívio com a diversidade de materiais 
estruturados e não estruturados; o estímulo à criança a ter iniciativa ao realizar uma 
atividade; a vivenciar situações de exploração e manipulação que proporcionassem 
conhecer formas, texturas, cores, sons, noções de massa, grandezas e medidas, 
classificação, consistência; observando as relações de causa e efeito; além de 
explorar as possibilidades associativas das ações sobre os objetos (empilhar, rolar, 
transvasar, encaixar, lançar entre outros). O brincar heurístico é a brincadeira livre e 
espontânea das crianças pequenas em que o espaço deve ser criado e enriquecido 
com uma gama de materiais variados para que as crianças tenham um ambiente rico 
em estímulos que permita que eles possam criar, recriar, interagir e realizar 
construções de seu interesse usando a criatividade e a imaginação. Nessa abordagem 
o adulto tem o papel de preparar o ambiente e estar atento às necessidades das 
crianças permitindo que brinquem de maneira livre e autônoma. O desenvolvimento 
do projeto Brincar Heurístico em nossa escola está sendo realizado através de um 
olhar atento dos educadores, com observações e registros audiovisuais considerando 
para tal, as capacidades e individualidades de cada criança. Nessa proposta tão rica 
de experiências diversificadas, temos visto nossas crianças como protagonistas de 
suas aprendizagens e o professor um mediador desse processo. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL. BRINCAR HEURÍSTICO. ESCOLA. 

 

EXPLORANDO O CORPO EM MOVIMENTO 

Zaida Maria M. J. Peixoto – E. M. “Professor Sebastião Ambrózio” 
Cinthya Aparecida da Rocha – E. M. “Professor Sebastião Ambrózio” 



 
 

 
Este trabalho visa ressaltar a importância de atividades relacionadas à 
psicomotricidade na educação infantil, etapa I, realizado na E.M. “Professor Sebastião 
Ambrózio” com alunos do maternal I, que possuem idade entre dois a três anos. O 
trabalho foi desenvolvido pensando na necessidade de atividades motoras devido à 
importância das mesmas nesta fase da vida das crianças, já que o ato de mover-se é 
determinante na educação infantil. Faz-se necessário que os educandos tenham 
noção do seu corpo e do espaço, pois ao movimentar-se expressam sentimentos, 
emoções e pensamentos, e quanto menor a criança, mais ela precisa de adultos que 
interpretem o significado de seus movimentos e expressões, auxiliando em suas 
necessidades. Organizações de circuitos no espaço interno ou externo, como pontes, 
caminhos, labirintos, atividades como correr, pular, rolar, saltar são indicadas para o 
aperfeiçoamento das capacidades motoras. Quando essas atividades são realizadas 
através de jogos e brincadeiras é possível trabalhar de maneira lúdica a coordenação 
motora dos pequenos e grandes músculos, com o objetivo principal de promover o 
desenvolvimento integral das crianças envolvendo os aspectos físico, social, afetivo e 
intelectual. Ao trabalhar o desenvolvimento psicomotor na educação infantil as 
crianças passam a elaborar melhor seus movimentos, lateralidade, equilíbrio, 
organização e noção espacial. É válido ressaltar que a linguagem também está 
associada à motricidade, bem como está relacionada diretamente com a 
aprendizagem da leitura e da escrita, já que a psicomotricidade pretende atingir a 
organização neuropsicomotora da noção do corpo. Sendo assim, não há como 
dissociar a aprendizagem de movimento, pois motricidade e aprendizagem caminham 
juntas. É através do corpo, que pode ser considerado o primeiro meio de comunicação 
com outro, que o indivíduo descobre e conhece o mundo, portanto é essencial 
proporcionar aos alunos situações que os estimulem de forma plena, o que é 
fundamental para uma educação de qualidade. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL. DESENVOLVIMENTO 
PSICOMOTOR. MOVIMENTO. 
 

PAÇOQUINHAS DA ALEGRIA, VAMOS BRINCAR DE CIRCO? 

Hellen Cristina Meardi Lopes – E.M. “Prof. Dr. José de Campos Chagas” 
Luciene de Baptista – E.M. “Prof. Dr. José de Campos Chagas” 

Mariane Cristina Paschoal França – E.M. “Prof. Dr. José de Campos Chagas” 
Luciana Varussa – E.M. “Prof. Dr. José de Campos Chagas” 

 
Este trabalho foi desenvolvido a partir de um curso realizado em 2016, oferecido pela 
Secretaria Municipal da Educação (SME) em parceria com o CREF/SP, onde foi 
elaborado um projeto, com duração de um mês, nas escolas E.M. “Prof. Dr. José de 
Campos Chagas” e E.M. Arlindo Ansanello, intitulado “Paçoquinhas da Alegria, Vamos 
Brincar de Circo?”. Este projeto justifica-se pela apresentação da ludicidade e do faz 
de conta em jogos e brincadeiras de movimento, como caminho para a aprendizagem 



 
 

e a construção do conhecimento. O projeto teve a intenção de trazer o universo 
encantador do circo, com todas as suas cores, cheiros, sabores e sons para o 
cotidiano escolar, possibilitando o desenvolvimento de habilidades motoras e 
capacidades da faixa etária deste grupo de crianças, por meio de brincadeiras de 
movimento e faz de conta, onde os personagens fantásticos, e as habilidades 
circenses, saiam do picadeiro e entravam na vida das crianças, que passavam de 
espectadores à protagonistas deste processo. Sendo assim, foram oportunizadas 
atividades lúdicas, sensoriais e de representação simbólica, culminando no “Dia do 
Circo na Escola” e, posteriormente, compartilhadas, com a comunidade, na Festa da 
Família. Brincar é um movimento essencial para a criança, o qual faz parte do seu 
universo, pois para ela esta é a forma de descoberta e compreensão do mundo que a 
cerca. 
PALAVRAS-CHAVE: CIRCO. LUDICIDADE. DESENVOLVIMENTO MOTOR. 

 

PROJETO “PIOLHO, NA MINHA CABEÇA NÃO!!” APRENDIZADO 

SIGNIFICATIVO NO MATERNAL I 

Daniela Cristina Sakai e Silva – E. M Francisca Coan 
 
Este projeto surgiu de uma necessidade observada na sala de aula com a turma do 
Maternal I. Sabemos que a Pediculose ocorre com frequência nas escolas e que as 
crianças dessa faixa etária – dois à três anos de idade – não conseguem ainda 
expressar seu desconforto com clareza, sinalizando aos pais ou responsáveis que 
algo está errado em suas cabecinhas. Sempre acreditei que as crianças, por menores 
que sejam, quando informadas de forma significativa assimilam conteúdos dos mais 
diversos. Então, elaborei esse projeto de forma lúdica, com recursos visuais atraentes 
e linguagem acessível com o objetivo de que, ao se depararem com essa situação (a 
cabecinha coçando muito), as próprias crianças pudessem chamar a atenção dos pais 
para esse desconforto. Foram cinco atividades, planejadas em forma de sequência 
didática (uma a cada dia da semana). O primeiro passo foi a abordagem do tema, 
seguido pela informação a respeito do piolho com fotos e imagens reais, o tratamento, 
uma brincadeira onde as crianças deveriam colocar em prática o que aprenderam 
(tirar piolhos e lêndeas da boneca) e um cartaz com todas as atividades realizadas. 
Foi um momento de grande aprendizagem e descoberta para as crianças, experiência 
que gostaria de compartilhar com a Rede. 
PALAVRAS-CHAVE: PEDICULOSE. MATERNAL. LÚDICA. 

  



 
 

Sessão 004 – Eixo Temático: Surdez: educação bilíngue e a escola regular – 

Mediadores Guilherme Nichols e Tatiane Cristina Bonfim 

Local: Claretiano – Sala 73 

INSERÇÃO DA DISCIPLINA DE LIBRAS COMO PARTE INTEGRANTE DO 

CURRÍCULO ESCOLAR 

Luciana Bianco da Silva – E. M. Sérgio Hernani Fittipaldi 
Rosemeire Hummel – E. M. Pastor Nephtali Vieira Júnior 
Walkiria Gonçalves Reganhan – E.M. Victorino Machado 

 
Com a inclusão do aluno surdo no ensino regular, questiona-se a possibilidade de 
realizar a formação bilíngue dentro de uma escola inclusiva. Acredita-se que é 
possível realizar formação bilíngue dentro das escolas inclusivas. Objetiva-se com 
este estudo verificar a possibilidade de inserir a Libras como parte integrante da Grade 
Curricular da Educação Básica. Participaram deste estudo três professoras, sendo 
uma intérprete, uma da sala regular e uma do AEE. Para coleta de dados foi utilizada 
uma entrevista semiestruturada e um questionário e para análise dos dados foi 
realizada transcrição das informações na íntegra e estas foram analisadas por meio 
de análise do conteúdo verbal. Com os dados obtidos foi possível identificar 13 
categorias: 1) Papel do intérprete na escola inclusiva; 2) Proposta de Ensino da escola 
inclusiva para alunos surdos; 3) Uso da Libras pelos professores da sala regular; 4) 
Planejamento; 5) Estratégias e recursos utilizados para o ensino do aluno surdo; 6) 
Aprendizado do aluno surdo de uma escola inclusiva com proposta bilíngue; 7) O 
atendimento AEE e sua organização; 8) Relacionamento entre aluno surdo, alunos 
ouvintes e professores; 9) Papel da família na escolarização dos alunos surdos e 
intervenções realizadas pela escola; 10) Expansão do ensino da Libras para ouvintes; 
11) A Libras no currículo da Educação Básica; 12) Transformação da Escola Inclusiva 
em Bilíngue; 13) Opinião sobre a escola bilíngue. E por fim conclui-se que a inclusão 
da Libras na Grade Curricular é possível, desde que sejam reformuladas as propostas 
conforme determinam as Leis, com profissionais e organização institucional 
garantindo uma escola de qualidade a todos. 
PALAVRAS-CHAVE: 1. LIBRAS. 2. ESCOLA BILÍNGUE. 3. EDUCAÇÃO BÁSICA. 
 

O SURDO NA SALA DE AULA. E AGORA? 

Tatiane Carbinatto – E.M. “Clara Freire Castellano” 
Alessandra Caroline Antonio da Silva – E.M. “Clara Freire Castellano” 

Paula Aparecida de Araújo Silva – E.M. “Clara Freire Castellano” 
 

A escola municipal “Clara Freire Castellano” é Pólo de Deficiência Auditiva, no qual 



 
 

concentra o atendimento aos educandos surdos do município e possibilita aos 
ouvintes e aos educadores subsídios para atuarem com as crianças surdas por meio 
da Língua Brasileira de Sinais (Libras), favorecendo a expressão e a comunicação no 
âmbito escolar. Para isso, contamos com a presença do Intérprete Educacional (EI), 
o qual viabiliza aos surdos a apropriação da Libras como primeira língua (L1) e da 
Língua Portuguesa na modalidade escrita como segunda língua (L2), além de 
contribuir para a difusão da Libras. O processo de educação de qualidade para o aluno 
usuário da Libras é a busca por estratégias e metodologias, sempre explorando o 
campo visual, por meio de desenhos, imagens, materiais concretos, dramatizações, 
entre outros recursos didáticos pedagógicos audiovisuais, pois a comunicação visual 
sempre será um caminho para a aprendizagem. Entretanto, isso só será possível, por 
meio de parceria com o professor da sala regular, o intérprete educacional e o 
professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE), os quais devem trabalhar 
numa perspectiva colaborativa. A escola deve favorecer as construções de ações 
pedagógicas inclusivas, tendo como objetivo a inserção e a propagação da Língua de 
Sinais (Libras), proporcionando experiências que auxiliem a superar as dificuldades 
no processo educacional, promovendo a interação entre ouvintes e surdos, por meio 
da valorização e do respeito às diferenças, num ambiente que favoreça uma proposta 
bilíngue. 
PALAVRAS – CHAVE: LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). ESCOLA. SALA 
REGULAR. 
 

POSSIBILIDADES E TENSÕES À ARTICULAÇÃO DO ENSINO COLABORATIVO 

EM UMA TURMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

Murilo Roberto Malaman – E. M. “Marcello Schmidt” 
Cleri Aparecida Brandt – E.M. Marcello Schmidt 

Paula Cometi Stocco – E.M. Marcello Schmidt 
 
O presente trabalho pretende levantar indagações iniciais sobre quais são as 
possibilidades e as tensões abertas ao estabelecimento de uma parceria baseada na 
abordagem do ensino colaborativo em desenvolvimento em uma turma de Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) pertencente a um núcleo de salas descentralizadas de uma 
escola municipal no interior de São Paulo. Destaca-se a troca de saberes e fazeres 
entre os professores, a visão de um horizonte pedagógico a ser engajado, atrelado ao 
olhar da Educação Especial nos processos de desenvolvimento humano, ensino e 
aprendizagem. De um lado, a professora regente traz propostas curriculares 
atentando-se às especificidades do alunado em questão, de outro, o professor de 
educação especial apresenta formas de subsidiar essas propostas, o que gera novas 
proposições e seus respectivos apoios metodológicos à práxis pedagógica. A 
articulação de um horário de trabalho pedagógico para o planejamento das aulas com 
apoio da gestão escolar mostrou-se importante espaço de estudos e interlocução 
entre os docentes, ainda que insuficiente à demanda constatada. Nesse caso, a 



 
 

comunicação por mídias digitais complementa e favorece essa interlocução, e amplia 
as possibilidades de diálogo. A mediação social pela linguagem nas relações 
interpessoais viabilizadas pela parceria docente expõe outra face fundamental ao 
trabalho realizado.  Questões sobre o aprimoramento da prática colaborativa com 
vistas a sistematizar objetivos esperados e consolidados necessitam de maior 
reflexão, o que não diminui a relevância dessa prática. O trabalho colaborativo oferece 
uma experiência educacional profícua à constituição dos sujeitos em suas 
aprendizagens. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). ENSINO 
COLABORATIVO. MEDIAÇÃO SOCIAL. 
 

PRÁTICAS INCLUSIVAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Adriano Lavor Reis – E.M. “Clara Freire Castellano” 
Alessandra C. A. da Silva – E.M. “Clara Freire Castellano” 
Paula Ap. de Araújo Silva – E.M. “Clara Freire Castellano” 

Tatiane Carbinatto – E.M. “Clara Freire Castellano” 
 
O objetivo deste trabalho é compartilhar as vivências nas aulas de educação física 
proporcionadas a uma turma do Infantil II, na qual estão inseridos dois alunos com 
deficiência auditiva, bem como enfatizar a importância do trabalho colaborativo no 
ambiente escolar. Assim neste contexto, partimos do pressuposto que o trabalho 
colaborativo entre os profissionais da escola é essencial para viabilizar o acesso e a 
igualdade de condições numa perspectiva de educação inclusiva. As aulas de 
educação física visam estimular o desenvolvimento infantil, ampliar as experiências 
corporais, fortalecer as habilidades sociais, entre outros objetivos elencados no 
planejamento, numa perspectiva lúdica. Para tanto o professor possui o suporte diário 
fundamental da intérprete com a comunicação por meio da LIBRAS com esses alunos 
com deficiência auditiva; o apoio da professora de sala de aula validando diariamente 
o trabalho desenvolvido e da professora da sala de recursos disponibilizando 
informações importantes no Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) destes alunos 
para a compreensão das suas potencialidades e necessidades, orientando com 
estratégias, bem como oferecendo recursos e adequações caso sejam necessários. 
Diante deste trabalho colaborativo as aulas de Educação Física possibilitam a 
participação efetiva dos alunos com deficiência auditiva, com suportes que 
proporcionam o acesso e a equidade, compreendida aqui como o respeito à igualdade 
de direitos, cada um contribuindo para que sejam maximizadas as potencialidades dos 
alunos, promovendo um ambiente rico de vivências com a inclusão social de todos os 
envolvidos. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA. INCLUSÃO. TRABALHO 
COLABORATIVO. MATERIAL PEDAGÓGICO. 
  



 
 

Sessão 005 – Eixo Temático: Educação Especial: perspectivas para inclusão, 

ensino colaborativo e experiências em salas exclusivas – Mediadora Ligia 

Bueno Zangali Carrasco 

Local: Claretiano – Sala 74 

A INCLUSÃO COLABORATIVA NA SALA DE AULA 

Elizete Varussa Seneda – E.M. “Prof.ª Sueli Aparecida Marin” 
Sueli Iwasawa – E.M. “Prof.ª Sueli Aparecida Marin” 

Maria do Carmo Joia – E.M. “Prof.ª Sueli Aparecida Marin” 
Rosineide Ansanelo da Rocha – E.M. “Prof.ª Sueli Aparecida Marin” 

 
Este trabalho visa reunir informações acerca da inclusão de aluno com deficiência na 
sala de aula regular de modo colaborativo entre todos: professor(a) da sala regular, 
equipe gestora da Unidade Educacional (U.E.), professora da sala de recursos, além 
da agente educacional e todos os funcionários. Neste trabalho traremos a experiência 
com um aluno com Síndrome de Down de uma turma do 4º ano, da rede pública 
municipal de Rio Claro-SP. Desde 2014, no 1° ano nesta U.E., esse aluno foi 
contemplado no seu Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) com Atividades de 
Vida Diárias (AVDs), tais como: escovar os dentes, ir ao banheiro, vestir, calçar e 
alimentar-se para estimular a independência e sua autonomia. Ao longo deste período 
escolar o aluno apresentou significativos avanços quanto à comunicação, interação 
social e coordenação motora. Para um bom trabalho e desenvolvimento deste aluno 
acreditamos ser primordial e relevante uma perspectiva de trabalho colaborativo entre 
todos profissionais envolvidos na Educação Escolar do(a) aluno(a), a família, além de 
multiprofissionais da saúde, como: fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, 
fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra e/ou neurologista. Aqui, apresentaremos síntese 
de atividades efetivas e possíveis de serem realizadas em sala de aula regular. As 
atividades desenvolvidas foram: sorteio das letras do alfabeto, para reconhecimento 
delas e escrita de palavras iniciadas com as mesmas, a partir de comandos e algumas 
regras; e jogo dos dados (com algarismos), para aprendizado dos números e 
representação de quantidades, como também de compreensão do nosso sistema de 
numeração decimal e formação de números. Verifica-se que experiências como estas 
são possíveis de serem empregadas e trabalhadas numa sala de aula inclusiva, em 
que todos podem interagir de modo lúdico e significativo. 
PALAVRAS-CHAVE: EXPERIÊNCIA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. COLABORATIVA. 
 

ADAPTAÇÕES EM ATIVIDADES TEXTUAIS PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA 

INTELECTUAL 

Sônia Regina Barbosa Baracho – E.M. Prof.ª Ângela Monaco Perin Aily 



 
 

 
Este trabalho tem por finalidade trazer contribuições sobre a temática “Adaptações 
Textuais de o Aluno Público Alvo da Educação Especial”. As adaptações pressupõem 
a participação do aluno nas atividades com os demais colegas da sala, porem dentro 
de suas potencialidades. Para que o conteúdo torne-se mais claro e acessível para 
todos, há a necessidade de ajustes que contribuam para a compreensão e apreensão 
do assunto trazido, favorecendo assim a formação da imagem mental tão necessária 
para alunos com deficiência intelectual. Desta forma, é muito importante que o 
professor tenha clareza e saiba quais são as potencialidades e interesses do aluno; 
as funções motoras; expressão oral e escrita; raciocínio lógico matemático; 
funcionamento cognitivo; afetividade (comportamento e interação social); ambiente 
familiar. O trabalho aqui apresentado, de adequação de parlendas, foi desenvolvido 
em uma instituição onde atuei como professora pedagoga especialista e foi muito 
positivo para desenvolvimento dos diversos alunos. Nesta situação a apresentação 
da parlenda através da comunicação alternativa favoreceu a compreensão da frase e 
possibilitou a memorização, aspectos de leitura intuitiva, sequência e ordenação, 
ampliando sucesso na escrita via memória, requisito exigido no ano cursado pelo 
aluno. Para que os alunos estruturem de forma adequada suas produções textuais e 
possam se apropriar das características especificas dos diferentes gêneros textuais 
se faz necessário vivenciar experiências escolares e sociais que possibilitem o acesso 
a diferentes tipos de textos. Logo, o professor deve proporcionar o trabalho com 
variados gêneros lembrando que a mediação do adulto e a interação que os alunos 
com DI estabelecem com o universo da escrita influenciam significativamente na 
evolução conceitual dos mesmos na língua escrita. 
Palavras-chave: Adaptações textuais; Flexibilidade de ações pedagógicas; 
Contribuição positiva na sala de aula. 
 

FLORES DE LUZ E ALGUMAS POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO 

PEDAGÓGICA EM UMA SALA EXCLUSIVA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Camila Carlini Bonilha Piovezan – E.M. Hélio Jorge dos Santos 
 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência de uma atividade 
de confecção de flores de luz com alunos de onze a quatorze anos com Deficiência 
Intelectual matriculados em uma sala exclusiva de Educação Especial da E.M. 
Marcello Schmidt (salas descentralizadas no Instituto Allan Kardec). A atividade, 
planejada inicialmente devido às dificuldades de relacionamento e envolvimento com 
o processo de aprendizagem apresentadas por alguns alunos, foi realizada no mês 
de maio do ano em curso, período em que estive como professora da turma. O objetivo 
da atividade, além do desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita, foi o 
desenvolvimento de competências socioemocionais envolvendo aspectos da 
autonomia, autocontrole, respeito, diálogo, reciprocidade, compreensão do ciclo da 
vida e apreciação da natureza. Para tanto, as estratégias pedagógicas utilizadas 



 
 

foram: leitura do trecho de um poema que tratava da temática do respeito à natureza; 
roda de conversa para expressão dos alunos com ênfase aos sentimentos positivos 
para o nosso próprio bem e para os outros; manipulação das flores e confecção de 
cem pequenos arranjos. Após a confecção, os arranjos foram distribuídos pela turma 
aos demais alunos da escola em salas situadas no Instituto Allan Kardec e também, 
em salas da E.M. Marcello Schmidt. É importante destacar que as competências 
socioemocionais são habilidades que devem ser contempladas na prática pedagógica 
e estão diretamente ligadas à formação integral dos alunos. Os resultados foram 
positivos e como professora, fiquei satisfeita com a prática relatada, pois pude notar 
que os alunos têm muito a oferecer e a nos ensinar. Percebi que são especiais, porque 
carregam consigo a sutileza de tentarem sempre vencer suas próprias limitações! 
 
PALAVRAS-CHAVE: COMPETÊNCIA SOCIOEMOCIONAL. DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL. PRÁTICA PEDAGÓGICA. 
 

RECURSO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA NOS PRINCÍPIOS DO DESENHO 

UNIVERSAL PARA ALUNA COM PARALISIA CEREBRAL 

Rita de Cássia Gomes de Oliveira Almeida – EM “Prof. Ephraim Ribeiro dos Santos” 
Adriana Garcia Gonçalves – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 

Belizária de Cássia Dias Martinez – EM “Profa. Sueli Maria Proni Cerri” 
 
O presente relato buscou promover uma reflexão sobre os recursos de Tecnologia 
Assistiva (TA) nos princípios do Desenho Universal para sua criação que foram 
elaborados para uma aluna com Paralisia Cerebral, a fim de garantir as mesmas 
oportunidades de aprendizagem para todos os alunos, sejam eles com deficiência ou 
não. Além disso, o trabalho pôde confirmar a importância do trabalho em parceria 
entre os professores do ensino comum e profissional do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) para que juntos promovam práticas inclusivas. A experiência aqui 
relatada mostrou as contribuições da parceria entre esses dois professores no que se 
refere ao desenvolvimento de uma aluna com paralisia cerebral, regularmente 
matriculada na educação infantil na rede municipal de Rio Claro. A atividade realizada 
teve como objetivos: disponibilizar ao aluno com paralisia cerebral recurso de 
tecnologia assistiva nos princípios do desenho universal promovendo o acesso ao 
conteúdo trabalhado na sala de aula comum; garantir as mesmas oportunidades de 
aprendizagem; refletir sobre o trabalho em parceria desses dois professores. Este 
trabalho apresenta uma atividade desenvolvida na sala de aula comum, no mês de 
maio do ano de 2017. O material didático utilizado pela professora da sala comum foi 
o livro de literatura infantil intitulado "O sanduíche da Maricota”, de autoria de Avelino 
Guedes. A sala de aula refere-se a uma turma de Infantil II com vinte e um alunos. Foi 
realizada a leitura da história pela professora para todos os alunos presentes na sala 
com a utilização do material referente ao sanduíche que havia na escola, em seguida, 
a professora voltou-se para a lousa e mostrando as figuras dos personagens da 



 
 

história já fixados retomou com os alunos os ingredientes que cada um dos animais 
havia colocado no sanduíche. Após a história desenvolveu-se um gráfico, em que os 
alunos precisavam escolher um ingrediente para colocar no sanduíche. A ideia inicial 
era de entregar uma folha de sulfite contendo os ingredientes que apareceram na 
história para os alunos recortarem e então montarem o gráfico, dessa forma a 
professora da sala de recursos sugeriu que os ingredientes a serem apresentados 
para aluna fazer sua escolha fossem feitos com papelão natural paraná no 60 – 1125 
G/M2 e figuras impressas de modo que ficassem bem visíveis e em tamanho ampliado 
para facilitar a sua escolha. Para a elaboração do gráfico coletivo foram 
confeccionados quadradinhos feitos com o mesmo papelão natural paraná e 
revestidos com EVA em diferentes cores no tamanho 4x4 cm para que tanto a aluna 
quanto os demais alunos pudessem participar. Ao término da atividade, as 
professoras avaliaram o trabalho realizado e estas perceberam que é possível 
proporcionar as mesmas oportunidades para todos os alunos, partindo da 
necessidade da aluna com paralisia cerebral e dos recursos disponíveis no Desenho 
Universal, mas oferecendo o mesmo material para uso coletivo sem diferenciação, 
uma vez que o recurso motivou todos os alunos para o aprendizado. 
 
Palavras-chave: Educação Especial; Tecnologia Assistiva – Desenho Universal; 
Ensino Colaborativo. 
 

SEGREGAÇÃO: UMA REALIDADE À SER ENCARADA 

Fabiane Caritá Takekawa – Espaço Vilugui Atendimento Psicopedagógico 
 
Esta apresentação é um convite para refletirmos sobre o termo segregação e se o 
mesmo pode ser aplicado à turma de Educação de Jovens e Adultos I da Escola 
Municipal Marcello Schmidt – Instituto Allan Kardec, na qual lecionei desde outubro 
de 2016 até junho de 2017. A definição de segregação será necessária para 
discutirmos o assunto proposta, pois a convivência com esses alunos me fez refletir 
sobre a situação em que se encontram os mesmos, no caso de estarem ou não sendo 
segregados. Trata-se de uma classe de nove alunos, dentre esses, quatro são do sexo 
feminino e cinco do masculino, na faixa etária dos 18 a 27 anos. Destes alunos, dois 
foram avaliados pela APAE com Deficiência Intelectual Moderada (F 71); outro 
também avaliado pela APAE com Síndrome de Down e Deficiência Intelectual 
Moderada, funcionando como leve (F 71); um avaliado com rebaixamento intelectual 
leve pela Psicóloga, e ainda um aluno com funcionamento intelectual inferior à média 
(F 10) avaliado por um neurologista. Os demais alunos não possuem laudo, 
declarações e nem avaliações. Atualmente apenas quatro alunos frequentam a APAE 
no contraturno. Sabe-se que no trabalho com a pessoa com deficiência intelectual, a 
intervenção pedagógica adequada é primordial para o seu desenvolvimento e 
superação de dificuldades. Recebido o estímulo adequado, o que impede que esses 
indivíduos sejam contratados para uma vaga de emprego? Quais os receios das 



 
 

famílias em permitir que seus filhos trabalhem fora de casa? Segundo Ferreira, 2008; 
2009, jovens e adultos com deficiência são ampla parcela da população de 
analfabetos no mundo porque não tiveram oportunidades de acesso à educação na 
idade apropriada. Nos países economicamente ricos, a maioria das pessoas com 
deficiências está institucionalizada, nos países economicamente pobres, está 
escondida, invisível na escola e nos vários espaços sociais. Em ambos os casos elas 
são privadas de oportunidades de aprendizagem formal e de desenvolvimento 
humano. Na EJA regular, os alunos que não tem nenhuma deficiência também são 
indivíduos excluídos da sociedade e da escola regular, o mesmo ocorre nas salas de 
aula de ensino regular, na idade certa. O Ministério da Educação e suas Secretárias 
ainda não provem acesso aos atendimentos necessários aos alunos que apresentam 
dificuldades de aprendizagem. Enquanto esse quadro não mudar, muitos ainda serão 
segregados. 
PALAVRAS-CHAVE: SEGREGAÇÃO. EJA I. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. 

  



 
 

Sessão 006 – Eixo Temático: Educação Especial e Inclusiva: ensino colaborativo 

e adaptações de materiais – Mediadora Priscilla Gama Cardoso 

Local: Claretiano – Sala 75 

CEGUEIRA NA ESCOLA: UM TRABALHO INCLUSIVO EM PARCERIA 

Luana Alves de Abreu Braseliano – EM Sérgio Hernani Fittipaldi 
Carla Regina Riani Hilsdorf – EM Sérgio Hernani Fittipaldi 
Sandra Margarete Athayde – EM Sérgio Hernani Fittipaldi 

 
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma recente experiência com a chegada 
de um aluno com Deficiência Visual – Cegueira na escola. Participam diretamente a 
professora de sala regular, duas agentes educacionais e duas professoras de sala de 
recursos. A professora da sala de recursos do período escolar do aluno (manhã) atua 
na sala de aula junto à professora da classe e as agentes educacionais. À tarde ele 
passa por atendimentos com a outra professora de forma individual duas vezes por 
semana. Todos os envolvidos estão sempre discutindo o caso para realizarem um 
trabalho coeso entre os parceiros. Inicialmente observamos que o aluno, apesar de 
ter iniciado o processo de reabilitação aos dois anos de idade na cidade de origem, 
demonstrava pouca independência e não identificava letras e números Braille ou 
convencional. Isso aconteceu no mês de abril deste ano. Atualmente identifica 
algumas letras do primeiro nome e os primeiros números, realizando adições simples 
com cálculo mental. Também está começando a se alimentar e se locomover com uso 
de bengala de maneira mais independente. As atividades desenvolvidas são: escrita 
no computador utilizando o programa Dosvox, atividades diversas baseadas em sons, 
escrita de palavras e números utilizando letras e números móveis em Braille, 
atividades de artes e educação física e leitura adaptadas às suas necessidades 
visando a inclusão. Muitos materiais foram confeccionados pela equipe escolar para 
a realização das atividades escolares. Observamos que para o trabalho com um aluno 
com deficiência visual - cegueira é fundamental um trabalho em parceria entre todos 
os envolvidos, um olhar especial para adaptação de materiais e reorganização das 
estratégias utilizadas na sala de aula. 
PALAVRAS-CHAVE: CEGUEIRA. INCLUSÃO. PARCERIA. 
 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ANSEIOS E EXCELÊNCIA NA ORIENTAÇÃO 

Camila Oliveira – CIEE 
Marina Salvador – CIEE 

 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar a prática vivenciada por nós, 
estagiárias em uma Instituição de Ensino da Rede Particular na cidade de Rio Claro – 



 
 

SP. Somos estudantes do 3º ano do curso de Pedagogia do Claretiano Faculdade. 
Através do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), fomos inseridas numa 
instituição de educação da rede privada onde desenvolvemos atualmente o 
acompanhamento pedagógico de Alunos Público Alvo da Educação Especial. A 
inclusão é um conceito complexo e permeia todos os ambientes da sociedade, 
portanto, mais do que conceituar, é de fundamental importância quebrar paradigmas, 
possibilitando assim a inclusão efetiva, especialmente, no contexto escolar. Trabalhar 
com a Inclusão em sala de aula é um trabalho bastante árduo e complexo que requer 
formação e capacitação de todos aqueles que estão envolvidos no processo 
educacional. Durante nossa experiência dentro de sala de aula, percebemos o quão 
intenso é trabalhar os diversos aspectos do educando: intelectual, físico, emocional e 
principalmente social, permitindo seu desenvolvimento integral e todas as suas 
capacidades, mesmo com tamanhas limitações. No decorrer de nossa vivência com 
esses alunos encontramos diversas barreiras e dificuldades o que nos provocou 
inúmeras dúvidas e questionamentos. Na ânsia de desenvolver um trabalho adequado 
e com qualidade, buscamos auxílio em pessoas especializadas e experientes no 
assunto de inclusão, porém na instituição onde trabalhamos não encontramos tal 
orientação. Em horários disponíveis e fora do expediente, encontramos orientação 
com uma professora da Rede Municipal de Ensino de Rio Claro, especialista em 
Atendimento Educacional Especializado. Observamos que os alunos atendidos pela 
Rede Municipal de Ensino contam com profissionais com formação, qualificação e 
atuação de excelência. Pretendemos na Sessão de Comunicação descrever as 
angústias e dificuldades de um aluno de pedagogia na busca de informação e 
formação sobre o processo de inclusão. Nossa intenção é demonstrar a importância 
e papel do Professor do Atendimento Educacional Especializado na formação dos 
profissionais que atuam com o APAEE e apontar para os brilhantes caminhos que a 
Rede Municipal de Educação de Rio Claro tem trilhado e que devem servir de exemplo 
para a sociedade. 
PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO. SALA DE RECURSOS. ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL. 
 

O ENSINO DE GEOGRAFIA E A CARTOGRAFIA TÁTIL: PRÁTICAS 

VIVENCIADAS NO CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOAS COM 

DEFICÊNCIA DE RIO CLARO/SP 

Thaís Alves Fernandes Corrêa – UNESP (Rio Claro/SP), Bolsista PIBIC 
Thiago Bastelli Gramasco – UNESP (Rio Claro/SP) 

Daniela Rafaela Rocha – UNESP (Rio Claro/SP), Bolsista PIBID 
 

O presente trabalho descreve as experiências adquiridas na elaboração e aplicação 
de materiais cartográficos táteis ao longo do projeto de extensão da Universidade 
Estadual Paulista (UNESP- campus de Rio Claro), denominado “Cartografia Tátil e 
Mapavox: Uma alternativa para construção de Mapas e Jogos Táteis” e do Projeto de 



 
 

pesquisa do Programa de Iniciação Científica da UNESP (PIBIC), intitulado “O ensino 
de Cartografia Tátil para pessoas com deficiência visual: o desenvolvimento de 
materiais didáticos táteis com base no Atlas Escolar Municipal de Rio Claro/SP”.  Nas 
últimas décadas há uma crescente discussão acerca do desenvolvimento de um 
ensino voltado à inclusão de alunos com deficiência, principalmente a fim de inseri-los 
ao ensino regular. Por meio das experiências obtidas nos projetos, conseguimos 
enxergar com maior clareza a importância dos docentes estarem preparados para 
receber os alunos de forma que atendam suas necessidades individuais, promovendo 
tanto uma inclusão social, quanto incluí-los educacionalmente. Neste sentido, os 
projetos possibilitaram desenvolver métodos e práticas de ensino-aprendizagem que 
incluam pessoas com deficiência visual (pessoas cegas e de baixa visão) no campo 
da ciência geográfica, por meio da confecção de materiais cartográficos táteis (mapas, 
maquetes e gráficos com elementos táteis) que proporcionam uma ampliação das 
noções espaciais de pessoas com deficiência visual. Os materiais confeccionados nos 
projetos foram aplicados no Centro-Dia (antigo CMAC) do município de Rio Claro-SP, 
que atende atualmente cerca de 20 alunos com deficiência visual em idades entre 22 
e 80 anos. Desenvolver as atividades com um público tão diversificado foi desafiador, 
mas permitiu-nos experiências únicas, havendo um grande retorno por parte dos 
alunos, em que relatam a importância dos materiais para a compreensão dos 
elementos cartográficos, como também avaliam a qualidade e usabilidade dos 
conjuntos táteis. 
PALAVRAS-CHAVE: CARTOGRAFIA TÁTIL. PRÁTICAS DE ENSINO. EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA. 
 

O TRABALHO COLABORATIVO ENTRE O PROFESSOR DO AEE, PROFESSOR 

DA SALA REGULAR E AGENTE EDUCACIONAL 

Rianny Cristina Oliveira de Moraes – E.M. Prof Victorino Machado 
Walkiria Gonçalves Reganhan – E.M. Prof Victorino Machado 
Larissa Cristina Polido Russo – E.M. Prof Victorino Machado 

 
Entende-se que o trabalho em parceria entre o professor da sala regular e o professor 
do AEE pode propiciar ao aluno com deficiência um crescimento com base naquilo 
que faz sentido para ele de forma a respeitá-lo, sempre buscando mais conhecimento 
para garantir o acesso ao currículo e uma Escola em que todos se sintam incluídos 
para desenvolver as suas potencialidades. De forma colaborativa os professores 
precisam elaborar estratégias para ampliar ou possibilitar a execução de uma 
atividade que garanta o acesso ao currículo. Com este relato de experiência pretende-
se mostrar as adequações necessárias para garantir a participação efetiva de uma 
aluna com deficiência do 4º do Ensino Fundamental I e o trabalho em parceira entre 
a professora do ensino regular, a professora do AEE e a agente educacional. No 
primeiro semestre foi possível identificar: 1- as estratégias utilizadas para realizar as 
atividades do cotidiano escolar, vinculadas aos objetivos educacionais comuns; 2- os 



 
 

materiais escolares e pedagógicos acessíveis; 3- o mobiliário que atende às 
necessidades posturais e 4- o PDI e as atividades avaliativas. Assim, entende-se que 
é preciso compreender, que as experiências vividas no contexto escolar poderão ser 
significativas para o modo em que a aluna com deficiência se coloca no mundo e nas 
relações com o outro. 
PALAVRAS-CHAVE: ENSINO COLABORATIVO. INCLUSÃO. ENSINO E 
APRENDIZAGEM. 
 

QUANDO A COLETIVIDADE HABITA NA SINGULARIDADE: UMA NARRATIVA 

SOBRE INCLUSÃO E TRABALHO COLETIVO NA ESCOLA 

Pamela Aparecida Cassão – E.M. Prof. Victorino Machado 
Walkiria Gonçalves Reganhan – E.M. Prof Victorino Machado 

Luciene Vanessa Sempionatto dos Santos – E.M. Prof Victorino Machado 
 
No presente texto socializaremos a realização de um trabalho coletivo envolvendo 
sala de aula regular e Sala de Recursos Multifuncionais e traremos para a discussão 
os caminhos da inclusão do aluno com deficiência, refletindo como a escola pode 
favorecer a parceria dos educadores de sala regular e do professor do AEE. 
Consideramos que um ambiente onde a parceria acontece configura-se em uma 
conjunção muito importante para facilitar a elaboração de projetos político-
pedagógicos inclusivos e assim proporcionar recursos suficientes que assegurem 
uma educação de qualidade para todos. Para nós, o aluno com deficiência é 
compreendido como parte das categorias social e da história humana. Desse modo, 
pretendemos, a partir dessa reflexão, discorrer sobre a singularidade de cada aluno 
presente na escola, bem como considerar os desafios enfrentados por nós 
educadores neste caminho do aprender e ensinar, sem perder de vista a garantia do 
acesso ao currículo no processo de inclusão no ensino fundamental. Nosso objetivo é 
apresentar, por meio das vivências com uma aluna com paralisia cerebral do 5º ano 
do Ensino Fundamental, a compreensão de que incluir não é só conhecer as 
especificidades do aluno com deficiência e aceita-las, mas também propiciar um 
ambiente educativo que respeite a singularidade de cada criança, independentemente 
de ela ser ou não público alvo do AEE. A experiência que aqui compartilhamos é de 
uma aluna que se sente parte do grupo, que tem a consciência de que sua voz é 
ouvida nesse coletivo e que empodera-se para dizer daquilo que está bom e o que 
precisa ser melhorado. Uma criança que se sente aluna, assim como os demais, com 
direitos e deveres e que, assim como cada um dos outros possui em si uma 
singularidade que necessita ser vista e respeitada. Desse modo, quando há a 
possibilidade de se assegurar um ambiente no qual o aluno se sinta parte constituinte, 
tendo como pano de fundo um trabalho em parceria envolvendo professora da sala 
regular, agente educacional e professora do AEE, a inclusão acontece de fato. 
Consideramos de fundamental importância que nós educadores possamos refletir 
cotidianamente sobre as formas de se trabalhar com a infância, compreendendo-a 



 
 

como uma fase repleta de significados e descobertas, mas que guarda também, em 
cada sujeito, a sua dose de singularidade. 
PALAVRAS-CHAVE: ALUNO COM DEFICIÊNCIA. SINGULARIDADE E ENSINO EM 
PARCERIA.  



 
 

Sessão 007 – Eixo Temático: Transtorno do Espectro do Autismo: escola e 

família – Mediadora Paula Cristina da Silva Gonçalves Simon 

Local: Claretiano – Sala 76 

ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: REALIDADE E POSSIBILIDADE 

Aline Rafaela Godoy – E.M. “Clara Freire Castellano” 
Alessandra Caroline Antonio da Silva – E.M. “Clara Freire Castellano” 

Selma Ap. de S. de Oliveira – E.M. “Clara Freire Castellano” 
Maria de Deus A dos S. da Silva – E.M. “Clara Freire Castellano” 

 
O objetivo deste trabalho é compartilhar por meio das vivências de uma turma do 
maternal II, as práticas desenvolvidas com dois alunos com Transtorno do Espectro 
Autista – TEA numa perspectiva da educação inclusiva. A educação infantil é a 
primeira etapa de educação básica e visa promover o desenvolvimento integral da 
criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social. A educação especial por sua vez como uma modalidade de ensino transversal, 
visa contribuir para este desenvolvimento integral, disponibilizando adequações, 
recursos e serviços que complementam a formação destes alunos, oferecendo 
condições para o acesso e a permanência. O trabalho colaborativo entre os 
professores, agentes educacionais e equipe gestora foi fundamental para o sucesso 
dos procedimentos, desde a construção do Plano de Desenvolvimento Individual 
(PDI), como a transposição das adequações curriculares, orientações e estratégias 
registradas neste documento para as situações práticas diárias, ações que 
demonstram comprometimento, como membros de um grupo que se apoiam, 
estabelecendo relações de liderança compartilhada, confiança mútua e co-
responsabilidade pela condução das ações, visando um objetivo comum, que é o 
acesso dos alunos com TEA nas atividades diárias e a aprendizagem decorrente. 
Assim propomos expor a participação destes alunos nas atividades de rotina, com o 
intuito de mostrar situações positivas, os avanços e sucessos alcançados ao longo do 
primeiro semestre deste ano, confirmando a possibilidade da educação inclusiva no 
ensino regular, sem contundo desconsiderar os desafios. 
 
PALAVRAS-CHAVE: TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EDUCAÇÃO 

INFANTIL. TRABALHO COLABORATIVO. 

 



 
 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: ADEQUAÇÃO DE 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

Alessandra Caroline Antonio da Silva – E.M. “Clara Freire Castellano” 
 
O objetivo do presente texto é compartilhar práticas diárias de adequação na produção 
de materiais didáticos e pedagógicos, no contexto de sala de aula do ensino infantil, 
na perspectiva de educação inclusiva. Trabalho este que considera a necessidade de 
proporcionar igualdade de condições para o acesso e permanência na escola dos 
alunos público-alvo da Educação Especial. O Atendimento Educacional Especializado 
- AEE visa dar suporte ao processo pedagógico do ensino regular proporcionando um 
conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos. Recursos que 
devem ser organizados para complementar ou suplementar o ensino da sala comum, 
sendo de responsabilidade do professor da sala de recursos. O profissional de AEE 
deve trabalhar em colaboração com os demais profissionais da escola para garantir 
além da adequação, a implementação efetiva dos recursos e estratégias apropriadas 
para promover um ensino de qualidade para todos os alunos nos diferentes espaços 
escolares. Assim destaco dentre as atribuições do professor especialista a função de 
produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis. E esta produção precisa estar 
de acordo com as necessidades educacionais específicas dos alunos e os desafios e 
barreiras que estes vivenciam no ensino regular, a partir dos objetivos e das atividades 
propostas no currículo da turma que está inserido. É necessário respeitar as 
diferenças e desta forma prover todas as alterações necessárias para suprir as 
deficiências dos ambientes, de forma que o aluno consiga acessar o currículo, 
demonstrando todo o seu potencial e o professor possa acompanhar todo o processo 
de aprendizagem. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO. MATERIAL 
PEDAGÓGICO. 
 

DO LUTO À LUTA 

Thais Rodrigues Lopes Buscariol – Grupo Família Autista de Rio Claro 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a minha trajetória como mãe de uma 

criança com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), desde a descoberta até um 

engajamento político de busca por melhores condições para as crianças com TEA e 

suas famílias. Neste sentido, abordarei, além dos desafios que encontrei na 

maternidade com o diagnóstico de um filho autista e suas incertezas, como também 

esta descoberta impulsionou a minha vida e me direcionou para uma formação em 

Pedagogia. Com o diagnóstico iniciei uma busca por terapias e métodos de 

aprendizagem para pessoas dentro do espectro autista, algumas com êxito e outras 



 
 

nem tanto. Esta busca me aproximou de outras famílias em situações semelhantes e 

deste contexto surgiu o “Grupo Família Autista de Rio Claro”. O grupo, no qual sou 

presidente, tem se engajado na busca por políticas públicas, inclusão eficiente e 

atendimento de qualidade às crianças com TEA. 

PALAVRAS-CHAVE: TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. INCLUSÃO. 

FAMÍLIA. 

 

EFEITOS DE UM PROGRAMA DE HABILIDADE MOTORA FINA EM RELAÇÃO 

AO USO DO LÁPIS POR UMA CRANÇA COM AUTISMO 

Gabrielle Cristina Sanchez – Universidade Federal de São Carlos 
Giovana Salviato – Universidade Federal de São Carlos 

 
A pessoa com TEA (Transtorno do Espectro Autista) possui diferenças no 
desenvolvimento em vertentes como comunicação, interação social, parte sensorial e 
motora. Devido a isso, é necessária a exploração das potencialidades dessa criança, 
para que ela possa se envolver de forma mais prática com o mundo. Com isso o 
objetivo do estudo foi avaliar os efeitos de um programa de ensino de habilidades 
motoras que proporcione o uso do lápis para uma criança de seis anos com transtorno 
do espectro do autismo. O trabalho foi executado em uma organização-não 
governamental do interior de São Paulo. A pesquisa analisou os efeitos da aplicação 
do programa de ensino e registrou as modificações ocorridas no comportamento de 
pegar no lápis do aprendiz. Para verificar os efeitos do programa de ensino foi 
empregado um delineamento de sujeito único do tipo AB. Os dados quantitativos e 
qualitativos foram analisados mediante a aplicação das atividades selecionadas para 
proporcionar a melhora na coordenação motora fina do aluno, seguida da avaliação 
em cada sessão do uso do lápis. Os resultados demonstraram que houve um grande 
aprendizado e desenvolvimento do aluno em oito sessões de intervenção. É 
recomendada a implementação desse programa em contextos escolares. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA. INTERVENÇÃO. 
  



 
 

Sessão 008 – Eixo Temático: A Educação Física no Contexto da Educação 

Infantil e da Educação Inclusiva – Mediadora Giselda de Angela Costa 

Local: Claretiano – Sala 77 

BRINCANDO DE SER SUPER-HERÓI NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

Carina Maria Bullio Fragelli – E.M. “Dom Pedro I” 
 

Dentro do espaço da escola, as brincadeiras de “lutinha” sempre foram presentes no 
contexto não formal de educação, no qual as crianças, pequenas ou grandes, 
dispendem grande energia em chutes e socos ao relento e aos colegas. Essa 
atividade está cada vez mais estimulada pela bomba midiática de super-heróis, que 
encoraja a construção de um mundo de fantasias atiçando um comportamento 
agressivo ao aceitar que para ser super-herói e salvar o mundo deve-se ter uma 
atitude que transgrida o aceitável no ambiente escolar. Ao me deparar mais uma vez 
com este cenário na educação infantil, me fez questionar se reprender essa fantasia 
seria a melhor alternativa ou se orientar a brincadeira poderia ser mais eficaz na 
discussão sobre violência, bondade, integridade, etc. Com isso surgiu esta 
oportunidade rica de se utilizar um elemento da cultura pop, os super-heróis, na 
apropriação de valores humanos na aula de educação física, ainda com o intuito de 
diminuir a quantidade de agressões entre as crianças. No desenvolvimento das ações 
foi-se escolhido habilidades físicas de cada herói, utilizando da história, da fantasia e 
do contexto para estimular a reflexão sobre essa figura. A primeira aula foi uma 
sensibilização das crianças com o tema, partindo para uma sequência de aulas 
construídas a partir de situações problema. Com o desenvolvimento das aulas pude 
perceber que as crianças tiveram mais interesse para participar das atividades, 
mantendo-se alerta durante toda a aula. Apesar de estarem vestidos de super-heróis 
percebi que por ter a atenção na aula, sobrou pouco espaço/tempo para agredir os 
colegas. O interessante do projeto foi que a partir das situações problema eles 
puderam perceber que nem sempre para ajudar é preciso bater nos vilões, as vezes 
é possível fazê-lo com pequenas ações. Ao término do projeto as crianças puderam 
criar um super-herói diferente, que tivesse um poder que ajudasse a salvar o mundo. 
Com toda certeza a proposição das atividades de super-herói estimulou o aprendizado 
e facilitou o trabalho pedagógico ao envolver as crianças no mundo de fantasia delas. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA. EDUCAÇÃO INFANTIL. CULTURA 
CORPORAL. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DIVERSIFICANDO O 

TRADICIONAL 

Allan Carlos de Souza – E. M. João Rehder Netto 



 
 

André Luis de Oliveira – E. M. João Rehder Netto 
 
Nesse trabalho visamos oferecer uma grande quantidade de atividades, para 
diferenciarmos as aulas de conteúdos geralmente tradicionais. Alguns exemplos 
dessas atividades foram durante as Olimpíadas do ano passado com atividades do 
golfe, no qual confeccionamos os tacos, os buracos e também a atividade explorando 
o hóquei, onde também fizemos a armadura dos goleiros. Além disso aplicamos 
atividades nas Paralimpíadas, como o Goalball, adaptando a bola com uma sacolinha 
descartável, para termos um som, pois os alunos eram vendados, assim utilizando a 
audição para poder pegar a bola. Trabalhamos também com garrafas pets, 
confeccionando chinelos individuais e duplos das mesmas, além do esqui que 
utilizaram as garrafas, cabo de vassoura e câmara de ar de motocicleta. Trabalhamos 
também atividades de psicomotricidade (com arcos e outros materiais), temas 
transversais (Páscoa, Dia do índio, Folclore, Dia do Desafio, semana da criança e 
outras), cooperação (cabos de vassoura, bolas e raquetes), equilíbrio (cordas, 
Slackline, tijolos, tabua e entre outros), atividades de inclusão (integração, óculos, 
vendas, bandinha e circuito com diferentes obstáculos), coordenação motora 
(papelão, tampas de diferentes objetos, dança com data show), entre outros. Fora 
todas estas atividades, também foi feita uma encenação do acendimento da chama 
Olímpica, realizada com três turmas. Apresentar diferentes formas de estimular o 
desenvolvimento motor, afetivo, social e cognitivo dos alunos com atividades 
diversificadas durante todo período letivo, abordando a psicomotricidade, 
cooperativismo, temas transversais, entre outros. Atividades foram realizadas 
semanalmente, separadas por seus respectivos temas e objetivos, utilizamos algumas 
datas especiais (Dia do índio, Olimpíadas, Folclore e etc) e incluímos atividades 
visando o desenvolvimento citado anteriormente relacionado as datas. Acreditamos 
que uma maior variedade de atividades proporciona aos alunos uma possibilidade 
bem maior de opções de movimentos os quais o acompanharão durante toda sua vida, 
além de dar suporte pratico aos demais profissionais estimulando a melhoraria do 
desenvolvimento de suas aulas de forma mais crítica e criativa. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA. EDUCAÇÃO INFANTIL. 
DIVERSIFICAÇÃO. 
 

O DESAFIO DA EDUCAÇÃO FISICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Gesiel Aparecido Teixeira – E.M. “Profº. Hélio Jorge dos Santos” – Salas 
Descentralizadas Jardim Esmeralda (Pedacinho do Céu) 

 
A Educação Física tem como objetivo pode promover o desenvolvimento integral do 
aluno, a socialização, a vida saudável, espírito de equipe, distração, relaxamento e 
prática de esportes e ainda favorecer um melhor desempenho na vida escolar. No 
entanto é necessário que o professor desenvolva um planejamento com atividades 
práticas e criativas que despertem a atenção dos alunos e que os mesmos se sintam 



 
 

atraídos para realizar, participar, brincar nas aulas de Educação Física. Para isso é 
necessário que haja interação, comunicação entre o corpo docente em geral da 
escola, assim quebrando-se uma barreira em relação às outras áreas de 
conhecimento. Com a realização do presente projeto, nota-se que o professor de 
Educação Física torna-se importante nas escolas, estimulando também o 
desenvolvimento sócio-afetivo como um todo. O brincar é importante para a 
aprendizagem das crianças na pré- escola e para sua preparação e a continuidade de 
sua vida escolar e a deixando mais estruturada para ensino fundamental. Neste 
sentido, o professor deve proporcionar e elaborar, para as crianças, atividades 
relacionadas com o seu estágio de aprendizagem, com os objetivos bem definidos 
para favorecer a expressão de suas necessidades como ser humano, pois quando 
brincam, as crianças desenvolvem habilidades cognitivas, linguísticas e sociais. 
PALAVRAS-CHAVE: APRENDIZAGEM. DESENVOLVIMENTO INTEGRAL. 
ATIVIDADES CRIATIVAS. 
 

OLIMPÍADAS E PARALIMPÍADAS: O CAMINHO DO ESPORTE PARA TODOS 

Moysés Eugenio Kfovri Priori – E.M. Prof. Victorino Machado 
Rosângela Aparecida Vitti Priori – E.M. Prof. Victorino Machado 

Valdecir José Sargaço – E.M. Prof. Victorino Machado 
Walkiria Gonçalves Reganhan – E.M. Prof Victorino Machado 

 
Nas aulas de Educação Física da EM Prof Victorino Machado, observa-se o trabalho 
dos professores para ampliar a variedade de desportos na escola. Com os Jogos 
Olímpicos Rio 2016, foi realizado um projeto entre os professores da Educação Física, 
professor do AEE e professores de sala regular, a fim de inspirar os alunos com ou 
sem deficiência a participarem dos jogos. Com o objetivo de contextualizar o evento 
esportivo mundial que aconteceu no Brasil e estimular o desenvolvimento motor, 
cognitivo, afetivo e social os professores de Educação Física, idealizaram o projeto 
que teve início em maio e seguiu até setembro de 2016. O projeto tinha como 
objetivos: a) descrever e analisar o processo de sistematização e transmissão do 
esporte adaptado como conteúdo de ensino nas aulas de Educação Física na escola; 
b) identificar e analisar em que medida a prática dos esportes adaptados nas aulas de 
Educação Física favorece o processo de inclusão dos alunos com deficiência. Para 
atingir os objetivos apresentados o projeto foi realizado nas seguintes etapas e 
modalidades: 1- conversa com direção e coordenação; 2- apresentação da proposta 
em HTPC para envolver todos os professores e para verificar novas sugestões; 3- 
organização das atividades desde o primeiro semestre; 4- abertura das atividades 
olímpicas e paralímpicas com desfile das delegações e apresentações; 5- semana de 
atividade com participação de todas as turmas representando diferentes países; 6- 
atividades com modalidades para todos os funcionários da escola; 7- conversa com 
atletas paralímpicos e 8- encerramento das modalidades olímpicas e paralímpicas 
com apresentações e premiação a todos os participantes. Cabe evidenciar que as 



 
 

ações organizadas para as aulas aproximaram os alunos com e sem deficiência para 
a prática das mesmas atividades, proporcionaram a eles o conhecimento de novas 
modalidades esportivas, ampliaram a percepção que os alunos tinham sobre 
capacidades esportivas das pessoas com deficiência e estimularam nos professores 
das turmas a iniciativa de trabalhar os diferentes países com sua cultura e esporte. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO. JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS. 
  



 
 

Sessão 009 – Eixo Temático: Relações Étnico-Raciais e Educação – Mediadora 

Daniela Cristina Lopes de Abreu 

Local: Claretiano – Sala 78 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: O CASO BAKAIRI 

Aryane Aparecida Antonio da Silva - E.M. “Jardim das Palmeiras” – CAIC 
 
O presente trabalho pretende compartilhar a experiência vivida há mais de dez anos 
com a comunidade indígena da etnia Bakairi do Estado de Mato Grosso. Os povos 
indígenas compartilham seus saberes por meio da oralidade, porém o contato com o 
não índio e a necessidade de valorizar e difundir suas raízes culturais os levou a 
buscar a escrita. Contudo, a inserção desta ferramenta de resistência ocasionou 
questões que ainda hoje são debatidas quando se pensa em alfabetização indígena. 
Uma delas é o uso cotidiano da língua materna em contrapartida com a língua 
portuguesa principalmente no contexto escolar. No ambiente de alfabetização o 
professor utiliza oralmente a língua materna para alfabetizar em língua portuguesa, 
ou seja, o aluno ouve em bakairi, mas aprende a escrita do português. Para os 
professores indígenas alfabetizadores Bakairi essa é apenas uma, dentre outras 
dificuldades e dilemas encontrados para a prática de alfabetização. Assim se tem a 
primeira decisão a tomar, a escolha da língua a se alfabetizar. Esta decisão cabe 
somente à comunidade em questão, ela é quem deve refletir sobre a importância da 
língua materna escrita, identificar a situação desta e seu uso pela comunidade e a 
partir daí traçar o caminho dentro da alfabetização escolar indígena. O desafio passa 
a ser então organizar o processo simultâneo de aquisição e apropriação da cultura 
escrita em diálogo com a cultura oral e a luta por materiais adequados de 
alfabetização, tornando a aprendizagem em língua Bakairi efetiva, e não fazendo dela 
mera ponte para o domínio da língua portuguesa, que é um objetivo distinto, mas 
também importante em um programa bilíngue. 
PALAVRAS-CHAVE: COMUNIDADE BAKAIRI. ALFABETIZAÇÃO INDÍGENA. 
LETRAMENTO. 
 

AS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES QUE O ACERVO LITERÁRIO DO PNAIC PODE 

APRESENTAR À LEI 11.645/08 

Michele Saionara Aparecida Lopes de Lima Rocha – E.M. “Monsenhor Martins” 
 
Em 2012 o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC surgiu como 
compromisso formal de diversas esferas do governo para que todas as crianças 
estejam alfabetizadas até os oito anos de idade ao final do terceiro ano do Ensino 
Fundamental. O programa tem como proposta realizar ações voltadas para a 



 
 

formação de professores, distribuir materiais, realizar avaliações sistemáticas e 
contribuir com a mobilização social em prol da alfabetização, realizando desta forma 
a garantia da inserção da criança na cultura escolar, a aprendizagem da leitura e da 
escrita e a ampliação de seu universo de referências culturais nas diferentes áreas do 
conhecimento. Como professora do terceiro ano em uma escola municipal na cidade 
de Rio Claro/SP, tive a possibilidade de realizar o curso no ano de 2013 e assim poder 
analisar e vivenciar suas propostas. Observando o acervo de obras literárias infantis 
que foram enviadas às escolas pelo programa, percebi que seria possível articular o 
material e realizar ações que contribuíssem com o aprendizado da leitura e da escrita 
e também com a lei 11.645/08. Ela torna obrigatório o ensino e estudo da história e 
cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e 
médio, públicos e privados do Brasil, promovendo assim reflexões sobre temas 
associados com as relações etnicorraciais, analisando também os aspectos da cultura 
e história que contribuem com a caracterização a formação da população brasileira 
nas áreas social, econômica e política. Desta maneira, o presente estudo tem como 
objetivo apresentar o trabalho que desenvolvi com meus alunos, relacionando as 
obras recebidas do PNAIC e as possíveis contribuições para que a lei 11.645/08 fosse 
contemplada na sala de aula. Para o desenvolver metodológico das atividades tive 
com respaldo o autor e educador Paulo Freire, que indicou a importância de 
reconhecer as pessoas como sujeitos históricos em constantes transformações e 
criadores de sua cultura. Fizemos diversas atividades relacionando as obras do 
acervo com questões do cotidiano e como resultado pude constatar que quando as 
aulas estão relacionadas com a realidade elas ficam mais significativas e prazerosas 
para os educandos. 
PALAVRAS-CHAVE: LEITURA E ESCRITA. LEI 11.645/08. PNAIC. 
 

ENSINO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA E REFLEXÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO 

DA LEI 

Marcio Custódio de Oliveira – E. M. Prof. Elpídio Mina 
 
Em 2003 foi instituída a Lei 10.639/03 que obriga o ensino de história e cultura africana 
e afro-brasileira no ensino básico. Esta lei foi alterada pela Lei 11.645/08 que 
acrescentou a obrigatoriedade do ensino da cultura indígena. Embasado por essa lei, 
o Conselho da Comunidade Negra de Rio Claro, vem a anos pressionando o poder 
público para que a mesma seja efetivamente implementada. Neste sentido, alguns 
passos foram dados a partir de diversas iniciativas pessoais de militantes e de 
profissionais da educação. Foram feitas parcerias para realização de cursos de 
formação com algumas instituições como o Arquivo Histórico Municipal e houve ainda 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) imposto pelo Ministério Público. A fim de 
colaborar com processos de implementação, o presente trabalho visa compartilhar 
algumas experiências realizadas numa sala de educação infantil, para mostrar que é 



 
 

possível seguir as diretrizes da lei sem prejuízo das demais atividades cotidianas e do 
currículo escolar. Questionamos aqui o fato de esta lei ainda não ter sido devidamente 
implementada no município. Questionamos também os argumentos dos profissionais 
da educação de que não há formação suficiente na área e que não há tempo para 
realizar atividades relacionadas à cultura afro-brasileira e indígena devido à 
sobrecarga de trabalho já existente. Nossas considerações finais seguem no sentido 
provocar Secretaria Municipal de Educação a promover a implementação desta lei 
através da introdução das devidas diretrizes nos Projetos Políticos Pedagógicos das 
escolas municipais, anualmente. Propõe-se ainda, a fazer um chamado aos 
profissionais da educação a refletir sobre suas práticas e incentivar a promoção de 
uma educação paras as relações étnico-raciais antirracista, ainda que não haja uma 
efetiva política pública. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO INFANTIL. RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS. 
POLÍTICAS PÚBLICAS. 
 

“QUERO PINTAR DE ‘COR DE PELE’” – INTERVENÇÕES PARA VALORIZAÇÃO 

DA IDENTIDADE ÉTNICO-CULTURAL DAS CRIANÇAS 

Ana Beatriz Herminio – E.M. “Prof. Luiz Martins Rodrigues Filho” 
 
Este trabalho visa mostrar intervenções realizadas em sala de aula com objetivo de 
fortalecer noções de identidade e valorização das diferenças dentro do contexto 
escolar, bem como a ampliação das referências culturais, sociais e estéticas. O 
objetivo dessas ações foi a construção positiva da identidade individual das crianças, 
a valorização e respeito as diferenças étnico-raciais, além da ampliação de noções de 
estética e incentivo a capacidade de expressão. A sequência de atividades foi 
desenvolvida a partir do interesse das crianças, percebido pela docente em seus 
comentários, questionamentos e vivências, especialmente em situações de registro 
da figura humana individual e de seus amigos em sala de aula. Indagações sobre 
diferenças físicas e a cor “correta” para se pintar a pele retratada foram focos dessa 
conversa. Notou-se durante a efetivação dessas atividades, que as crianças já 
apresentam um forte padrão estético, valorizando e preferindo desenhar as figuras 
humanas usando o tom bege ou rosa, bem como as poucas tentativas de desenho 
com outras cores (marrom, parda e etc.) para pintura e representação da figura 
humana. Essa atividade baseou-se no uso de imagens e espelho, além de mistura de 
variadas tintas guaches para realização de autorretratos e retratos de colegas da sala. 
Ao fim da sequência foi possível perceber algumas mudanças quanto a realização das 
figuras humanas, com imagens mais condizentes com o perfil de cada aluno e o 
reconhecimento e representações positivas das características pessoais dos mesmos 
ou de seus colegas. 
PALAVRAS-CHAVE: IDENTIDADE. ENSINO FUNDAMENTAL. DIVERSIDADE.  



 
 

Sessão 010 – Eixo Temático: Políticas Educacionais e a Contemporaneidade nas 

Escolas – Mediadora Patrícia Rosalen 

Local: Claretiano – Sala 79 

A RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS INTERPESSOAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Rosemeire Marques Ribeiro Archangelo – E.M. “Benjamim Ferreira” 
 
Este trabalho visa compartilhar com os demais profissionais da educação a 
intervenção nos conflitos interpessoais realizado no cotidiano de uma escola de 
educação infantil. Serão socializados os saberes construídos pelos educadores 
durante os momentos de formação continuada nas Horas de Trabalho Pedagógico 
Coletivo e Individual (HTPC e HTPI, respectivamente), além do grupo de estudos 
realizados com os educadores não docentes. Durante a construção da Proposta 
Pedagógica da Unidade Educacional foram identificados alguns desafios que ainda 
permeiam as relações entre adultos e crianças nas intervenções dos conflitos 
interpessoais. O desafio maior era como agir de forma que as crianças pudessem 
compreender, se autorregular e construir conhecimentos importantes para o 
desenvolvimento humano. As reflexões possibilitaram repensar a importância da 
linguagem e a reparação do erro no processo educativo. Todavia, é importante 
enfatizar que os conflitos não deixaram de existir, pois vivemos em uma sociedade 
democrática e as divergências de ideias emergem, além disso, a própria característica 
da faixa etária trabalhada permite que estes aflorem principalmente nas disputas por 
brinquedos. Necessitamos saber o que fazer nesses momentos para oportunizar 
situações de conhecimento. A intencionalidade do trabalho dos educadores, contribui 
de forma significativa com a apropriação pelas crianças de ações positivas para suas 
resoluções, que inicialmente ocorrem pela imitação das experiências vividas. Este 
trabalho envolve educadores docentes, não docentes e a comunidade escolar, e 
coopera com o desenvolvimento das crianças, na medida em que são oportunizadas 
a elas experiências significativas de reparação do erro, de autorregulação, para fazer 
escolhas, além de compreender seus sentimentos expressando-os sem que com isso 
machuque o outro. 
PALAVRAS-CHAVE: CONFLITOS INTERPESSOAIS. REPARAÇÃO DO ERRO. 
LINGUAGEM DO EDUCADOR. 
 

CONSELHOS ESCOLARES EM SITUAÇÕES DE INDISCIPLINA E/OU 

VIOLÊNCIA: DISCURSOS DE CONSELHEIROS EM TRÊS ESCOLAS PÚBLICAS 

Anderson de Lima - E.M. “Prof. Victorino Machado” 
 



 
 

Esta investigação teve como objetivo analisar os discursos de conselheiros escolares, 
frente a situações de indisciplina e violência na escola, bem como o funcionamento 
do próprio Conselho Escolar (CE). O estudo foi realizado por meio de investigação 
empírica, em três escolas públicas do interior de São Paulo sendo duas estaduais e 
uma municipal. Trata-se de pesquisa qualitativa, com utilização de dois instrumentos 
metodológicos: análise documental, atas das reuniões do CE, dos anos 2012, 2013 e 
2014 e entrevistas individuais, no ano de 2014, com representantes de diferentes 
segmentos do CE: diretor; professor; funcionário; pai ou responsável e aluno. 
Traçamos duas categorias de análises: o delineamento das concepções sobre o 
próprio CE e sobre seu funcionamento; e o que se entende por indisciplina e violência 
na escola e as deliberações sobre essas situações apresentadas pelo colegiado nas 
escolas pesquisadas. Nossa hipótese de que tanto os conselheiros escolares como 
os educadores, em geral, têm grandes dificuldades em tratar as questões de 
indisciplina e violência na escola, principalmente de forma democrática, foi balizada 
pelos dados. Sem pretensão de generalizar nossas análises para um país que possui 
extensão continental e grandes diferenças e diversidades – afinal os conselheiros 
escolares participantes eram moradores de duas cidades do interior de São Paulo –, 
podemos concluir, ao ouvirmos seus discursos, que essa dificuldade era fruto de duas 
concepções que devem ser superadas: certa acomodação por parte dos educadores 
e conselheiros que conduziam as mesmas práticas escolares tradicionais referentes 
a indisciplina e a violência, que nunca eram questionadas, simplesmente, por não se 
ter algo de novo para substituir o que já se faz há muitos anos; e uma negligência por 
parte da escola, que é a falta de oportunizar debates e reflexões mais aprofundados 
(tanto individuais quanto coletivos) sobre o assunto, comprometendo todos aqueles 
que estão envolvidos com ela. 
PALAVRAS-CHAVE: CONSELHO ESCOLAR. GESTÃO DEMOCRÁTICA. 
INDISCIPLINA E/OU VIOLÊNCIA NA ESCOLA PÚBLICA. 
 

O “AJUSTE” NEOLIBERAL E A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NA 

REDE DE ENSINO ESTADUAL DE SÃO PAULO 

Diego Vilanova Rodrigues – Professor na EM Leandro Franceschini (Sumaré-SP) e 
Orientador Pedagógico no CEI João Vialta (Campinas-SP) 

 
O presente trabalho é resultado de pesquisa de mestrado acadêmico desenvolvida 
entre os anos de 2014 e 2017. Onde se analisa as políticas educacionais gestadas e 
aplicadas no período de 2007-2010 no Estado de São Paulo, durante o Governo de 
José Serra do PSDB, com o objetivo de compreender seus efeitos no trabalho 
docente. A partir do marco regulatório proposto no período, realizamos um 
levantamento documental e de dados coletados principalmente junto à Secretaria de 
Estado da Educação (SEE-SP) e ao DIEESE (Departamento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), mais especificamente da sua Sub-seção na 
APEOESP (Sindicato dos profissionais do ensino oficial do Estado de São Paulo). 



 
 

Procuramos compreender se, e como, tais medidas implicaram na precarização do 
trabalho e no agravamento das condições de trabalho docentes nesse estado. Para 
consecução desses objetivos, analisamos as normas que foram implementadas nesse 
período, tais como Leis, Decretos, Resoluções, Portarias, Comunicados e 
Mensagens. A pesquisa foi dividida em três partes, primeiramente foi dispendido um 
esforço em desenvolver uma análise das mudanças econômicas e sociais no 
capitalismo e o surgimento do neoliberalismo e de como esse processo impactou na 
reconfiguração do trabalho e especificamente no trabalho docente. Em seguida, foi 
realizado um breve resgate histórico do “ajuste” neoliberal no Brasil e o surgimento da 
gestão gerencial no Estado de São Paulo, principalmente por meio da releitura das 
proposições de Bresser Pereira. Por fim, foi realizada uma profunda análise da 
legislação aplicada no período proposto ao estudo e sua relação com o receituário 
neoliberal de “ajuste” neoliberal e de Nova Gestão Pública. Para o desenvolvimento 
dessa pesquisa foi elaborado um pequeno banco de dados com as informações 
levantadas acerca do trabalho docente no Estado de São Paulo e no Brasil de um 
modo geral. Como resultados apuramos que as políticas gestadas e implementadas 
no governo de José Serra significaram um aprofundamento da precarização do 
trabalho docente, por meio da flexibilização do trabalho, meritocracia, tecnocracia, 
instabilidade no emprego, contratos precários e disseminação do ideário neoliberal na 
Educação. 
PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICAS EDUCACIONAIS. PRECARIZAÇÃO. TRABALHO 
DOCENTE. NEOLIBERALISMO. 
 

POLÍTICAS, GESTÃO E O SUJEITO CONTEMPORÂNEO: UM ESTUDO DO TIPO 

ESTADO DA ARTE 

Vanessa Petermann Bonatto – IB - UNESP – Rio Claro 
Clayton Palomares – IB - UNESP – Rio Claro 

Débora Cardoso Campos – IB - UNESP – Rio Claro 
Edineia Natalino da Silva Santos – IB - UNESP – Rio Claro 

Gabriela Freitas Saquelli – IB - UNESP – Rio Claro 
Glelco André Rodrigues – IB - UNESP – Rio Claro 

Ítalo Matheus Maligere Souza – IB - UNESP – Rio Claro 
Jaqueline Moreira Ferraz Lima – IB - UNESP – Rio Claro 

João Marcos Vitorino dos Santos – IB - UNESP – Rio Claro 
Juliana Cavicchioli de Souza – IB - UNESP – Rio Claro 

Marco Antonio Pagel – IB - UNESP – Rio Claro 
Mayara Calixto dos Santos – IB - UNESP – Rio Claro 

Tassio José Silva – IB - UNESP – Rio Claro 
Tiago Barbosa Mafra – IB - UNESP – Rio Claro 

Vanessa Landim – IB - UNESP – Rio Claro 
 



 
 

Este trabalho é resultado de pesquisa realizada para a disciplina de Pesquisa em 
Educação do PPG em Educação da UNESP Rio Claro - 1º semestre 2017. Objetiva 
apresentar um panorama do campo da produção científica na área Educação e as 
tendências teórico-metodológicas das pesquisas na linha “Educação: Políticas, 
Gestão e o Sujeito contemporâneo”. O trabalho foi desenvolvido por pesquisa 
bibliográfica de produções publicadas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 
(BDTD) de 2012 a 2016. Descritores: “Políticas públicas”; “Gestão”; “Políticas 
Educacionais”. Identificou-se 24 teses e 52 dissertações, totalizando 76 trabalhos. 
Analisaram-se apenas os resumos em virtude do volume de produções e tempo 
disponível para realização da pesquisa. Os dados foram tabulados em 5 planilhas, 
resultando em composição gráfica. A análise dos gráficos embasou-se em questões 
relacionadas às tendências teóricas e metodológicas das pesquisas; problemas de 
pesquisa privilegiados; instrumentos utilizados; tendências do ponto de vista temporal 
e regional. A propensão metodológica predominante é a abordagem qualitativa (92%). 
A carência de pesquisas quantitativas revela a dificuldade do campo de pesquisa em 
educação em dialogar com tal perspectiva. Entretanto, sinalizamos que este tipo de 
abordagem pode contribuir significativamente para a compreensão de problemáticas 
no campo educacional. 49,99% das pesquisas tematizam as reformas educacionais 
brasileiras, com base nas políticas neoliberais com foco na Gestão Democrática da 
escola, participação da comunidade e os mecanismos de controle das ações 
docentes. Os instrumentos de coleta de dados mais utilizados: análise crítica, 
entrevistas, questionários e observação, tendo predominância, entrevista (80%), que 
corrobora com a tendência metodológica qualitativa. As produções apresentam 
crescimento até 2014 com maior concentração produtiva no Sudeste. Do total de 
trabalhos, 44 foram desenvolvidos nesta região, constituindo 58% da produção. 
Assim, compreendemos que as pesquisas em Estado da Arte possibilitam-nos ratificar 
problemáticas ascendentes nas pesquisas em educação, evidenciando que estão 
ligadas aos momentos históricos e políticos. 
PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICAS EDUCACIONAIS. POLÍTICAS PÚBLICAS. 
PESQUISA BIBLIOGRÁFICA. 
  



 
 

Sessão 011 – Eixo Temático – Linguagens Artísticas, Possibilidades de 

Aprendizagem e Comunicação – Mediador Leandro Generoso Lopes 

Local: Claretiano – Sala 80 

“NÓS NO MUNDO DE TARSILA” 

Poliana Aparecida Pereira - E.M. Profª. “Sueli Maria Proni Cerri” 
 
O trabalho com o projeto de arte “Nós no Mundo de Tarsila” proporciona a integração 
das áreas do conhecimento evitando a fragmentação, possibilita desafios, desperta a 
curiosidade e permite à criança confrontar suas hipóteses com o conhecimento 
historicamente constituído, caminhando assim, gradativamente, para a elaboração de 
conhecimentos científicos. Permite um trabalho amplo e flexível aumentando 
significativamente o repertório infantil que conduz a novos saberes e gera 
possibilidades de uma nova aprendizagem significativa e contextualizada. Sendo a 
Arte uma linguagem expressiva, fará com que as crianças exteriorizem os seus 
sentimentos através de diferentes elementos e serão a criatividade e a imaginação 
que terão um papel muito importante em todo esse processo. Trabalhar a arte com as 
crianças resulta em muitos benefícios: motiva as crianças a expressarem todo o seu 
mundo exterior, quando desenham, pintam, ou realizam outras atividades de 
expressão, pois sem se darem conta, expressam emoções e sensações; potencializa 
suas capacidades intelectuais, porque por meio do fazer reordena elementos 
extraídos da realidade, organizando-os, criam situações imaginárias elaborando seus 
conhecimentos sobre o mundo físico e social. Esse projeto tem por objetivo conduzir 
o educando a conhecer e apreciar os elementos das obras de Tarsila, desenvolvendo 
a capacidade de realizar leitura e releitura das obras, além de valorizar o próprio 
trabalho e do amigo. O aluno será desafiado a interpretar as obras de arte observando 
os elementos utilizados como cores, formas, traços e ideias e com liberdade poderá 
criar, representar e construir seus conceitos e sua releitura. Esse trabalho proporciona 
a reflexão de mundo e a contextualização da realidade social, sendo fundamental a 
ação das crianças no seu pensar nas releituras como forma de transformação. 
PALAVRAS-CHAVE: ARTE. CRIATIVIDADE. APRENDIZAGEM. 

 

ARTE E MOSAICO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Cristiane Barboza Pimenta – Escola de Educação Especial Helen Keller 
Liz Amaral Saraiva Morgado – Universidade Federal de São Carlos 

 
O presente relato de experiência aconteceu em uma instituição filantrópica de 
educação especial em uma cidade do interior do estado de São Paulo, em uma sala 
composta de 11 alunos com idade entre 18 e 30 anos com deficiência intelectual e 



 
 

duração de um bimestre. O projeto “Arte e Mosaico” teve como objetivos: valorizar o 
gosto estético, a habilidade motora, a destreza manual e o aprendizado da técnica da 
colagem, observando a harmonia das peças confeccionadas; trabalhar as diversas 
etapas do processo de mosaico, possibilitar que os alunos percebam que com o 
trabalho realizado por eles podem modificar o espaço que vivem; desenvolver maior 
sentimento de colaboração, cooperação e solidariedade entre o grupo. A dinâmica de 
trabalho adotada na prática pedagógica foi a construção das peças de mosaico, 
focando a utilização de pastilhas de cerâmica, contagem, tamanho, nomeação das 
cores, espessura e harmonia. Os materiais utilizados foram: bases de diversos 
tamanhos de MDF; cola; pastilhas de cerâmica; alicate torquês; óculos de proteção; 
pinça. A metodologia e a técnica utilizada foi a de construir peças com a técnica do 
mosaico, escolher a peça a ser usada, separar as pastilhas por cor, observar o 
tamanho que pretende usar as pastilhas, cortar do tamanho desejado, utilizar cola 
branca para fixar, esperar secar, rejuntar para preencher os espaços vagos, esperar 
secar, dar acabamento com uma camada de verniz e, para finalizar expor na 
instituição e locais públicos. Como resultado desta atividade tem-se a estima elevada 
dos alunos por notarem que são capazes de construir peças bonitas e bem-feitas, a 
vontade de explorar novas técnicas, podendo reproduzir em outros ambientes e 
possibilitando a inserção desses jovens e adultos no mercado de trabalho. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO. MOSAICO. 

 

MÚSICA: SUAS VANTAGENS PARA OS PRIMEIROS ANOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Nedina Carvalho Leite – E. M. Celeste Calil 
 
O objetivo deste trabalho é discorrermos sobre a importância do ensino de música e 
da linguagem musical e suas diferenças nas escolas, tanto nas salas de aula como 
em projetos de contra turno das aulas como estímulo para a aprendizagem, 
apropriação de conhecimento e desenvolvimento cerebral importante para a formação 
completa de qualquer cidadão em qualquer idade, mas principalmente nos primeiros 
anos do Ensino Fundamental, já que a janela da inteligência sonora ou musical, estará 
mais ativa entre 3 e 10 anos, que seria o momento ideal para os estímulos musicais. 
Desmistificar que somente quem tem o chamado “DOM” consegue tocar ou cantar ou 
até mesmo aprender a linguagem musical. Sim porque a música é uma linguagem, 
assim como a linguagem matemática, linguagem escrita, verbal ou de sinais (libras) 
as quais aprendemos na escola. Então, por que não aprendermos também a 
linguagem musical já que a música é a cultura de um povo cantada? As sinapses 
serão construídas durante toda a vida através de desafios e estímulos, quanto antes 
começarmos com a aprendizagem da música, melhor será o desenvolvimento e 
aprendizagem do educando. E não somente isso, podemos despertar um ser mais 
sensível ao mundo ou até mesmo um músico. Por que não? Geralmente a música 
está mais relacionada ao lado direito do cérebro, porém os processos rítmicos, por 



 
 

exemplo, acontecem do lado esquerdo. Isso torna a música com a leitura musical, 
uma das atividades que mais engloba o cérebro e corpo para ser desenvolvida, 
tocada, cantada. E por fim, pessoas ou crianças que tenham contato com a música e 
um desenvolvimento acentuado, com um ensinamento sério e competente, com 
certeza serão pessoas diferenciadas das outras, tanto em inteligência usual como 
sentimental. 
PALAVRAS-CHAVE: MÚSICA. APRENDIZAGEM. LINGUAGEM. 

  



 
 

Sessão 012 – Eixo Temático – A Formação Docente para a Pluralidade no 

Contexto Contemporâneo – Mediador Danilo Soares Veloso 

Local: Claretiano – Sala 81 

A FORMAÇÃO INICIAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA: CONSTITUIÇÃO DA 

IDENTIDADE PROFISSIONAL 

João Paulo Costa de Carli – UNESP - Rio Claro 
 
Alguns professores consideram a formação como a principal etapa de obtenção de 
conhecimentos que contribuem para a atuação profissional. Atualmente, as 
universidades vêm organizando o currículo do curso de Educação Física buscando 
aproximar os conteúdos ali trabalhados com a realidade que o futuro professor 
encontrará quando for atuar no ambiente escolar. Buscando verificar como os 
professores que se graduaram nessas instituições avaliam o curso no que diz respeito 
à preparação para atuar profissionalmente, o objetivo desse estudo foi compreender 
o papel da formação inicial no processo de constituição da identidade profissional sob 
a perspectiva de professores de Educação Física recém-formados e atuantes no 
ensino básico. Participaram do estudo três professoras de Educação Física recém-
formadas e atuantes no ensino básico há menos de três anos, etapa da carreira do 
professor definida como fase de sobrevivência, descoberta e exploração diante do 
“choque com o real”. Esta foi uma pesquisa qualitativa e utilizou como instrumento de 
coleta de dados a entrevista semiestruturada. Os dados obtidos foram analisados 
através da técnica de análise de conteúdos e foram organizados em três categorias: 
1- Trajetória acadêmica das docentes: Articulação entre teoria e prática abordada nas 
disciplinas do curso; 2- Inserção no ambiente escolar proporcionada pelo curso de 
formação inicial e 3- Primeiras experiências como docente. Com as informações 
obtidas pôde-se verificar que o curso de formação inicial foi responsável por transmitir 
uma base de conhecimentos e conteúdos de forma generalizada cabendo ao 
professor recém-formado organizá-los de acordo com o que julgar essencial ao 
contexto no qual ele está inserido. 
PALAVRAS-CHAVE: IDENTIDADE PROFISSIONAL. FORMAÇÃO INICIAL. 
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR. 
 

AS AÇÕES PEDAGÓGICAS TRANSFORMADORAS NO SISTEMA PRISIONAL: O 

CASO DA SEMANA DE GEOCIÊNCIAS NA CASA ESCOLA RIO CLARO/SP 

Thiago Bastelli Gramasco – UNESP (Rio Claro/SP); Rede Pública do Estado de São 
Paulo 

Thaís Alves Fernandes Corrêa – UNESP (Rio Claro/SP); Bolsista PIBIC 
Glaucio Silva – Casa Escola Rio Claro/SP 



 
 

 
Este trabalho apresenta os resultados obtidos com a experiência e atividades 
desenvolvidas na “Semana de Geociências: conhecimento é poder”, realizada em 
2016 na Fundação CASA de Rio Claro/SP. Se de um lado existe uma demanda 
potencial e crescente que supera a oferta disponível no sistema prisional, de outro, 
uma questão problemática persiste: qual seria uma educação socialmente relevante 
para os jovens e adultos reclusos? Todavia, apesar das eminentes contradições e 
inúmeras dificuldades enfrentadas, existe um número crescente de práticas 
pedagógicas promissoras no campo da educação formal e informal nesse sistema, 
como é o caso da nossa experiência. Nos últimos anos, houve avanços significativos 
no reconhecimento do papel potencial da educação e formação para o processo de 
ressocialização e como direito humano fundamental de pessoas privadas de sua 
liberdade e condenadas por seus delitos. Pretendemos, portanto, apresentar neste 
relato os procedimentos adotados na elaboração das atividades científicas, 
juntamente com a descrição de cada uma delas. A Semana de Geociências foi 
idealizada pela equipe gestora e professores da Casa Escola Rio Claro/SP, em um 
enfoque interdisciplinar, e contou com a parceria do Instituto de Geociências e 
Ciências Exatas (IGCE) da UNESP. As atividades foram: Palestra sobre paleontologia 
com a assistente de suporte acadêmico do Museu de Paleontologia e Estratigrafia da 
UNESP (Rio Claro/SP), seguida da exposição de fósseis e outros materiais 
geológicos; apresentação do Projeto de Extensão “Cartografia Tátil e Mapavox” da 
UNESP com a Prof. Dr. Maria Izabel de Freitas, e mini-palestras com os estagiários 
do projeto sobre a importância dos conjuntos táteis para deficientes visuais; 
abordagens teóricas sobre os assuntos das maquetes e exposição dos conjuntos 
táteis (maquetes e mapas). Avaliamos positivamente tal iniciativa, pois o interesse dos 
alunos em aprofundar os conhecimentos assimilados foi realmente surpreendente. 
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICA PEDAGÓGICA; SISTEMA PRISIONAL; 
GEOCIÊNCIAS. 
 

ATIVIDADES PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO COTIDIANO 

ESCOLAR 

Monica Cristina Brunini Frandi Ferreira – Arquivo Público e Histórico de Rio Claro 
 
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), por meio do “Manual 
de Atividades Práticas de Educação Patrimonial”, apresenta atividades que podem ser 
desenvolvidas com crianças, jovens e edultos, que frequentam ou não o ensino formal, 
com o intuito de provocar uma atitude favorável para com os bens que fazem parte do 
Patrimônio Cultural Brasileiro. Neste sentido, intenciona desenvolver a percepção e o 
espírito crítico através de metodologia específica de trabalho, propicionado 
experiências e contato com as manifestações culturais, sejam bens materiais 
(edifícios, praças, documentos, fotografias, esculturas, quadros, instrumentos de 
trabalho) ou bens imateriais (músicas, danças, festas religiosas ou populares, 



 
 

comidas, rituais, hábitos e costumes, saberes populares). Propomos aplicar essa 
metologia de Educação Patrimonial na identificação de bens culturais em Rio Claro, 
tanto os consagrados (reconhecidos pela sociedade e protegidos por legislação 
específica) como os ainda não consagrados (que fazem parte do cotidiano local), 
ambos reveladores dos múltiplos aspectos da cultura da nossa comunidade. O 
trabalho será feito em quatro etapas: 1) Observação para explorar o tema ou o bem 
cultural (por meio de exercícios de percepção sensorial, provas, medições, jogos de 
adivinhação); 2) Registros para fixar o conhecimento percebido, aprofundando a 
observação e o pensamento lógico e intuitivo (desenhos, descrições verbais ou 
escritas, gráficos, fotografias, maquetes, mapas); 3) Exploração para desenvolver a 
capacidade de análise e o espírito crítico, interpretando evidências e significados 
(análise com discussões, pesquisas em bibliotecas, arquivos, jornais, revistas, 
entrevistas) e, 4) Apropriação para recriação do bem cultural através da releitura, 
dramatização, interpretação em diferentes meios e expressão (pintura, escultura, 
dança, música, teatro, fotografia, vídeo). Apresentaremos atividades para serem 
desenvolvidas com os alunos, no intuito de trabalhar conceitos de identidade, trajetória 
e memória, relacionados aos aspectos da história pessoal e da cidade de Rio Claro. 
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DE RIO CLARO. PATRIMÔNIO CULTURAL. 
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL. 
 

RELAÇÕES INTERGERACIONAIS DOCENTES: UM ESTUDO SOBRE 

POSSIBILIDADES E LIMITES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Michelle Cristina Bueno Bichof – E.M. “Profº. José Martins da Silva” 
 
Este trabalho visa apresentar uma pesquisa que identificou processos presentes nas 
interações estabelecidas entre duas gerações docentes, representadas por uma 
professora experiente e uma estudante do curso de Pedagogia, que se encontra em 
fase de formação inicial para a docência. Objetivou-se compreender como aspectos 
relativos à geração (MANNHEIN, 1982) e ciclos vitais dos professores (MARCELO, 
1999) se inter-relacionam na configuração das relações intergeracionais (SARTI, 
2009) estabelecidas entre professora em exercício e a futura professora, durante o 
estágio supervisionado de prática de ensino. Para tanto, buscou-se identificar e 
analisar as representações sobre o trabalho docente que emergiam nos momentos de 
interação estabelecidos entre a professora e estudante durante o estágio 
supervisionado de prática de ensino e as relações cotidianamente estabelecidas entre 
elas. Procurou-se conhecer o modo como cada uma das gerações profissionais em 
questão percebia o trabalho docente e que significados lhe atribuíam. A pesquisa foi 
realizada sob uma perspectiva qualitativa e a coleta de dados por meio de observação 
(com recurso de videogravação) e entrevistas semiestruturadas realizadas por meio 
de videoconfrontação. Os dados, assim reunidos, foram analisados no que se refere 
ao seu conteúdo. Os resultados desta investigação reafirmam os achados de 
pesquisas da área, que enfatizam a importância da experiência docente para o 



 
 

estabelecimento de relações mais contextualizadas e estratégicas com o ensino e das 
relações intergeracionais docentes para a formação de novos professores. Por outro 
lado, os dados reunidos apontam para limitações impostas pelo modelo atual de 
formação de professores, que não confere aos professores da escola espaços mais 
sistemáticos na formação, como formadores de campo. 
PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DE PROFESSORES. ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO. RELAÇÕES INTERGERACIONAIS. 
  



 
 

Sessão 013 – Eixo Temático – Práticas Lúdicas no Ensino da Matemática da 

Educação Infantil à Educação de Jovens e Adultos – Mediador Carlos Alberto de 

Goes Junior 

Local: Claretiano – Sala 82 

JOGO DA SIMPLIFICAÇÃO DE FRAÇÕES 

Vinícius Pimenta – E.M. Jardim das Palmeiras – CAIC 
Janaina Cássia Roberto – E.M. Jardim das Palmeiras - CAIC 

 
O objetivo deste trabalho é mostrar a amplificação de significados ao utilizar o jogo 
como ferramenta de aprendizagem. A atividade foi desenvolvida em quatro aulas 
sequenciais com alunos da Educação de Jovens e Adultos, do 2º termo do Ensino 
Fundamental, equivalente ao 7º ano do Ensino Fundamental regular. O conteúdo 
explorado é a simplificação de frações. É um jogo simples de perguntas e respostas 
em grupos. Os grupos foram compostos por cinco alunos: dois montadores, dois 
calculistas e um verificador. Em cada grupo, os alunos possuem papéis definidos 
pelos professores mediadores e devem obter a resposta para as perguntas 
formuladas. Cada grupo possui uma placa de isopor, forrada por EVA e números 
móveis para realizar a montagem das respostas. Os montadores escrevem a 
resposta, os calculistas realizam os cálculos necessários e o verificador é o 
responsável por decidir se a resposta do grupo está correta ou não e sugerir correções 
necessárias antes de apresentar aos mediadores. Em cada rodada, ambos os grupos 
possuem até 2 minutos para montar sua resposta e apresentar aos mediadores, ao 
professor da turma e à professora intérprete de Libras. O grupo que acerta a resposta 
ganha 3 pontos e o grupo que erra perde 1 ponto. Ao final das rodas defini-se o grupo 
vencedor. Nesta turma há dois alunos surdos e a professora interprete é elemento 
fundamental para mediar o diálogo entre os alunos surdos e a turma e na elaboração 
desta proposta de atividade. Os alunos surdos ficam em diferentes grupos, como 
forma de aumentar a interação entre surdos e ouvintes. Com este trabalho, 
pretendemos mostrar que o jogo é uma forma interessante de explorar conteúdos 
procedimentais, como a simplificação de frações em um ambiente motivador e 
integrador de alunos com deficiências. 
PALAVRAS-CHAVE: SIMPLIFICAÇÃO DE FRAÇÕES. JOGO DA SIMPLIFICAÇÃO 
DE FRAÇÕES. JOGO DAS FRAÇÕES PARA SURDOS. 
 

O ENSINO DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: SITUAÇÕES 

ESCOLARES UTILIZANDO JOGOS 

Ana Carolina Manfroni – UNESP, Rio Claro, SP 



 
 

Caroline Polido – UNESP, Rio Claro, SP 
 
Compreendendo a educação infantil como fase potencializadora para 
desenvolvimento da criança, este trabalho pretende apresentar possibilidades de 
desenvolver jogos matemáticos que proporcionem interação entre os alunos e 
favoreçam a construção de noções matemáticas e o raciocínio lógico. Este trabalho 
foi pensado a partir de um estudo realizado na disciplina de Educação de 4 a 6 anos, 
no sétimo semestre do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Unesp, câmpus 
Rio Claro. Com base em autoras como Kamii e DeVries, buscamos construir o 
conceito de número nas crianças através de jogos em grupos, tais como: jogos com 
alvos (boliche), jogos de esconder, corridas e brincadeiras de pegar (dança das 
cadeiras), jogos de adivinhação (jogo de adivinhar o número de uma carta, bingo, 
jogos de tabuleiro (lero-lero cereja, zero! e labirinto) e jogos de baralhos (jogo da 
memória e batalha). É ideal que os jogos e brincadeiras sejam dispostos pela sala de 
forma que os alunos possam manusear os materiais e, a partir da organização própria 
e o diálogo com seus colegas, possam elaborar de forma coletiva e colaborativa as 
suas regras. Os jogos se constituem como uma ferramenta lúdica de se trabalhar os 
conteúdos escolares com as crianças. Além disso, promove o desenvolvimento de 
atitudes como respeito ao próximo, atenção, memória e melhora da auto-estima dos 
alunos. Além do trabalho com jogos, as autoras citadas relatam a importância de 
trabalhar o conceito de número e quantidade a partir de situações diárias da sala de 
aula. 
Palavras-chave: Educação; Jogos Matemáticos; Educação Infantil. 

 

STOP MATEMÁTICO 

Janaina Cássia Roberto – E.M. Jardim das Palmeiras - Paróquia do Espírito Santo 
Elaine Regina da Trindade Trovó – E.M. Jardim das Palmeiras – Paróquia do 

Espírito Santo 
 
O cálculo mental, muito requisitado e pouco explorado de forma lúdica é a proposta 
deste trabalho, através do jogo Stop Matemático. O jogo baseia-se no conhecido jogo 
Stop, o qual é realizado com palavras. Nesta versão do jogo queremos apresentar o 
trabalho desenvolvido em sala de aula, com alunos do Projeto Espírito Santo. 
Apresentamos uma forma de realizar o aprendizado significativo das operações 
aritméticas e estimular o cálculo mental, em alunos que apresentem tais habilidades 
pouco desenvolvidas, através de uma atividade lúdica e criativa. A atividade foi 
desenvolvida em um conjunto de doze aulas seqüenciais. A professora, através de 
um diagnóstico inicial, percebeu pouca habilidade no cálculo mental de seus 
estudantes e realizou esta atividade em sala. Os estudantes se envolveram com jogo 
desde o início, através da construção da cartela, com auxílio de régua, em folha A4 
60 g/m². A atividade ficou mais rica, por explorar o uso de medidas e a habilidade de 
construção com instrumentos de medição. Após a construção do jogo deu-se início ao 



 
 

trabalho lúdico no qual os estudantes puderam se envolver com a criação de 
expressões numéricas através da cartela de forma intuitiva e não formal, a qual auxilia 
na formação da habilidade de cálculo mental. Como todo jogo, este possui uma forma 
de definir o vencedor, para que exista a competição natural de qualquer jogo. Nosso 
foco, porém, é a estruturação de sucessivos cálculos com as quatro operações 
aritméticas através do cálculo mental. A atividade foi aplicada em dois momentos para 
que seus resultados fossem comparados. 
PALAVRAS-CHAVE: STOP MATEMÁTICO. JOGOS COM CÁLCULO MENTAL. 
OPERAÇÕES ARITMÉTICAS ATRAVÉS DO JOGO. 
 

  



 
 

Sessão 014 – Eixo Temático – A Educação como Prática Social na Valorização 

do Meio Ambiente – Mediadora Juliana Vieira 

Local: Claretiano – Sala 83 

A DIMENSÃO POLÍTICA DA EDUCAÇÃO (AMBIENTAL) 

Heluane Aparecida Lemos de Souza – E.M. Antonio Maria Marrote 
 
A Educação Ambiental (EA), segundo Isabel Cristina de Moura Carvalho (2001), 
constitui-se da confluência de dois campos, o ambiental e o educativo. No Brasil, seu 
surgimento e desenvolvimento inicial não se deram no campo da Educação, mas sim 
vinculados aos movimentos ecológicos, refletindo de forma mais intensa o debate 
ambientalista em detrimento das teorias do campo educacional. Faz-se necessário 
reafirmarmos que Educação Ambiental é Educação e, portanto, deve buscar seus 
fundamentos neste campo. Dessa forma, a preocupação central deste trabalho é 
discutir, especificamente, a dimensão política da Educação, buscando contribuir para 
reflexões no campo da Educação Ambiental. Dentro de uma perspectiva histórica, 
Lidia Maria Rodrigo (2001) identifica três vertentes no que se refere à relação entre 
educação, ética e política. Segundo a autora, a dimensão ético-política é substancial 
à educação, pois não é possível conceber um processo educativo que não envolva 
valores, comportamentos e a participação do sujeito na sociedade. Afirma, no entanto, 
que esses aspectos variam historicamente, dadas as diferentes concepções de 
homem, sua relação com a sociedade, e a ênfase em diferentes aspectos que 
permeiam estas relações. Poderíamos considerar que a dimensão política da 
Educação nos remete à não neutralidade que a constitui, suas teorias, práticas, fins, 
objetivos e concepções de homem, sociedade e educação divergentes, marcadas 
pelos grupos sociais que as produzem, suas condições reais de existência e os ideais 
que os movem. No campo da Educação Ambiental, Luiz Marcelo de Carvalho (2006), 
ao apresentar a EA como uma possibilidade de alteração da degradação ambiental, 
reconhecidos seus limites e possibilidades, aponta para a não neutralidade de nossas 
concepções e seu reflexo em nosso fazer educativo. O autor enfatiza a necessidade 
de que sejam explicitadas as dimensões que constituem diferentes propostas e 
programas em Educação Ambiental, “procurando balizar o mais coerentemente 
possível o nível da intenção com o nível da ação” (CARVALHO, 2006, p.22). 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO AMBIENTAL. DIMENSÃO 
POLÍTICA. 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A NOSSA RELAÇÃO COM O ALIMENTO 

Elisângela Soares Siqueira dos Santos – E.M. Profº José Martins da Silva; UNESP, 
Campus Rio Claro – SP 

Fernanda Sueko Ogawa – UNESP, Campus Rio Claro - SP  



 
 

 
Nossas vidas são permeadas de imposições de um sistema hegemônico, que nos 
coloca em movimento acelerado. Neste sentido, o ato de se alimentar é relegado e 
subordinado a um contínuo suplemento alimentar, que muitas vezes é repleto de 
substâncias químicas prejudiciais a saúde. Diante disto, ambicionamos desenvolver 
um trabalho que possibilitasse repensar o acesso a alimentos não industrializados e 
saudáveis. Sendo assim, o objetivo deste relato é compartilhar as experiências 
vivenciadas no curso de extensão “Educação Ambiental e Valores”, voltado à 
formação continuada de professores da Educação Básica e estudantes, oferecido pelo 
Departamento de Educação da UNESP, nos anos de 2015 e 2016 envolvendo temas 
relacionados à Educação Ambiental (EA) e Valores. O curso fundamentou-se 
primeiramente (ciclo I) em leituras de textos e discussões sobre a EA e em um 
segundo momento (ciclo II) em leituras sobre a temática central a ser desenvolvida no 
contexto escolar, e na elaboração e na realização das atividades programadas. Nos 
encontros presenciais, havia a produção de reflexões que serviam de base para o 
esclarecimento de dúvidas e dificuldades trazidas pelos participantes. Dentre diversos 
temas levantados pelo grupo, optou-se por “Alimentação Saudável”, no sentido de 
construir reflexões em relação a uma educação ambiental crítica. Foram realizadas 
atividades que proporcionassem aos educandos o aprofundamento sobre o ciclo dos 
alimentos, o que incluiu o preparo da terra, plantio de mudas, cuidado, manutenção e 
colheita, bem como entender os processos e atores envolvidos na produção dos 
alimentos. Pensou-se, também, em novos contatos e experiências com alimentos 
diferenciados, dentre eles, os nativos e os pouco distribuídos, que não fizessem parte 
da alimentação do dia-a-dia. Ao final do curso, pôde-se perceber algumas mudanças 
e preocupações com a qualidade da alimentação dos(as) professores(as) e 
educandos(as) envolvidos(as), além da possibilidade de despertar a concepção de 
que alimentos saudáveis podem ser gostosos. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL. ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL. 
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES. 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO EM VALORES E CIDADANIA 

Fabiana Fassis – Doutoranda em Educação – UNESP/Rio Claro 
 

Neste trabalho discute-se a relação entre meio ambiente, educação em valores e 
cidadania. Este trabalho foi apresentado na disciplina “Educação Ambiental e 
Educação em Valores”, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNESP-
Rio Claro. Assim, dentre as discussões realizadas durante a disciplina, muitas delas 
caminhavam no sentido de explicitar acerca dos mais variados problemas ambientais 
percebidos em nossa sociedade. Diante do exposto, podemos ver na educação, e 
mais especificamente, na educação ambiental, uma possibilidade de transformação 
do atual quadro de degradação hoje presente. Em várias propostas e projetos de 
educação ambiental, a estreita associação entre o caráter político da educação e as 



 
 

possibilidades de construção da cidadania, considerada por vários autores, assume 
posição central. A educação para a cidadania representa a possibilidade de motivar e 
sensibilizar as pessoas para transformar as diversas formas de participação em 
potenciais caminhos de dinamização da sociedade e de concretização de uma 
proposta de sociabilidade baseada na educação para a participação. Assim, a 
formulação de uma educação ambiental crítica e inovadora, tanto no âmbito formal 
quanto no informal, é um desafio posto, de modo que a educação ambiental deve ser 
acima de tudo um ato político voltado para a transformação social. Podemos afirmar 
então que os desafios para os educadores ambientais são o resgate e o 
desenvolvimento de valores e comportamentos (confiança, respeito mútuo, 
responsabilidade, compromisso, solidariedade e iniciativa) e o estímulo a uma visão 
global e crítica das questões ambientais, promovendo ainda um enfoque 
interdisciplinar que resgate e construa saberes. Nessa direção, a educação para a 
cidadania possibilita a motivação e sensibilização das pessoas, buscando a 
transformação das diversas formas de participação em fatores potenciais de melhora 
social, o que permite que se crie as condições para uma ruptura com a cultura política 
dominante. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL. EDUCAÇÃO EM VALORES. 
CIDADANIA. 
 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA 

Fernanda Sueko Ogawa – UNESP Rio Claro 
 
Neste trabalho, buscamos compreender como se dá o processo educativo, bem como 
a temática ambiental e educação ambiental em uma perspectiva política. Perspectiva 
esta que busca a promoção de transformações mais radicais na sociedade, 
considerando que a sociedade é construída historicamente, diferentemente daqueles 
que vem a educação como um caminho para adaptação dos indivíduos a uma 
sociedade “natural”, visando ajustar comportamentos aos padrões desejáveis. Sendo 
assim, é necessário que haja posicionamento político nas práticas pedagógicas, e 
também que estas tenham um embasamento teórico, para que não sejam práticas 
ingênuas, que na realidade só contribuem para a manutenção de uma ordem 
hegemônica. Quando analisamos algumas práticas, podemos observar que é possível 
abordar as dimensões de uma educação ambiental crítica, passando pelos 
conhecimentos, estes construídos histórico–socialmente, sem nos determos somente 
aos conhecimentos científicos, e ainda, considerando que todos são fruto da prática 
humana, pela questão valorativa ética e estética, sendo a ética aquela que busca 
novos padrões da relação entre sociedade – natureza e estética, a exploração dos 
mistérios e belezas da natureza, que foram transformados durante o processo de 
formação desta atual sociedade. É necessário também que a participação política 
esteja associada a estas dimensões, fazendo com que o indivíduo consiga se 
posicionar e propor ações que promovam mudanças. Algumas dificuldades surgem e 



 
 

podem ser explicadas com a falta da abordagem de questões ambientais e de 
educação ambiental no processo de formação inicial e consequentemente na 
formação continuada. Neste sentido, é importante refletir sobre a possibilidade de 
práticas pedagógicas que não contemplem uma perspectiva política. Partimos de um 
ponto de que toda prática pedagógica é uma prática política, mesmo quando não vem 
carregada de um posicionamento que prevê transformação social, uma vez que 
contribui para a manutenção do padrão de relações de dominação e exploração 
capitalista e para que não haja discussão acerca da contextualização do problema 
ambiental. 
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS. 
PERSPECTIVA POLÍTICA. 
  



 
 

MESAS DE DEBATE 

Transição: Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Local: Auditório do Claretiano – Bloco I 

Debatedores: Bruna Carvalho, Mônica Appezzato Pinazza e Priscilla Gama Cardoso. 

Mediador: André Braga Baptista de Almeida. 

Resumo: A proposta da mesa é dialogar sobre a transição da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, considerando a integração entre esses níveis de educação e 

ensino, no intuito de garantir que se observe as especificidades e diversidades 

presentes na infância e na criança, provocando ações de transformação no currículo 

na perspectiva de que a escola garanta o conhecimento produzido pela humanidade, 

sem abandonar as vivências e experiências da infância. 

A Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva: Desafios e 

Possibilidades do Ensino Colaborativo 

Local: Refeitório do NAM 

Debatedores: Adriana Garcia Gonçalves, Carla Ariela Rios Vilaronga, Rita de Cássia 

Gomes de Oliveira Almeida. 

Mediadora: Walkiria Gonçalves Reganhan. 

Resumo: A mesa “A Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva: 

Desafios e Possibilidades do Ensino Colaborativo” visa apresentar e discutir aspectos 

da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva a partir da concepção de 

ensino colaborativo entre o professor do Atendimento Educacional Especializado e os 

professores do ensino comum. 

Liberdade de Ensino e Pluralidade de Ideias e Concepções Pedagógicas 

Local: Teatro do Centro Cultural 

Debatores: Áurea de Carvalho Costa, Airton Moreira, Anderson Adolfo Christofoletti. 

Mediadora: Simone Gonçalves Reganhan. 

Resumo: A liberdade de ensino é uma conquista que está nas bases de um projeto 

de sociedade plural e democrática. Sendo assim, a sociedade e a escola estão 

permeadas pela diversidade de ideias, concepções e opiniões. Nessa perspectiva, a 

mesa “Liberdade de Ensino e Pluralidade de Ideias e Concepções Pedagógicas” 

propõe dialogar acerca do incentivo ao pensamento crítico do aluno, considerando a 

conjuntura atual da sociedade. 



 
 

A Crença Religiosa Enquanto Direito Humano e a Laicidade do Estado 

Local: Refeitório do NAM 

Debatedores: Anderson Adolfo Christofoletti, Everaldo Tadeu Quilici Gonzalez, 

Marcos Desan Scopinho, Vanessa Magri 

Mediadora: Simone Gonçalves Reganhan. 

Resumo: A liberdade de religião, de consciência e de crença é um direito humano, o 

qual deve ser respeitado. Dessa forma, há a necessidade de eliminar formas de 

intolerância e discriminação, ampliando-se o diálogo para evitar conflitos que 

polarizam a sociedade e, consequentemente, a educação. Considerando que em uma 

sociedade democrática a laicidade permite que o Estado não exerça qualquer poder 

religioso e as religiões qualquer poder político, a mesa “A Crença Religiosa Enquanto 

Direito Humano e a Laicidade do Estado” trará a oportunidade de debater o tema. 

Relações da Cidade: da Infância à Juventude 

Local: Teatro do Centro Cultural 

Debatedores: Daniela Martinez Figueiredo Ferraz, Debora Cristina Fonseca, Elaine 

Cristina Vieira Ferraz, Silvino Marques da Cunha Junior 

Mediadora: Daniela Crisitna Lopes de Abreu. 

Resumo: Na mesa “Relações da Cidade: da Infância à Juventude”, teremos a 

oportunidade de partilhar experiências de como a cidade estabelece relações com as 

crianças e jovens, compreendendo a educação e o desenvolvimento desses sujeitos 

de forma integral. 

EJA: Escola, Sociedade e Juventude 

Local: Auditório do Claretiano – Bloco I 

Debatedores: Erica Cristina Belomi, Glaucio Aparecido da Silva, Patrícia Fernanda 

Santin. 

Mediador: Marlio Ferreira de Castro. 

Resumo: Na EJA é possível encontrar pessoas com uma grande diversidade de 

idades, concepções, culturas, origens, crenças, experiências. Essa heterogeneidade 

e a forma como a escola e a sociedade se relacionam com esses educandos serão 

os temas discutidos na mesa de debates “EJA: Escola, Sociedade e Juventude”. 


