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UMA REFLEXÃO AVALIATIVA SOBRE O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO  

SEDU201853498 

 
WILLIAN CASTELLINI DE ALMEIDA 

Orientador(a): ÉRICA JOSIANE COELHO GOUVÊA 

 

Introdução:  

Este trabalho reflete no problema enfrentado até hoje pelo Ministério da Educação (conforme Indicador 

Qualitativo 2008 a 2011), onde, verificou-se redução no desempenho em Matemática no Ensino 

Fundamental II, tanto nos anos iniciais quanto finais, devido ao baixo índice de rendimento na Prova Brasil, 

e que 49% das Escolas Públicas, do 6o ao 9o Anos, não atingiram a meta do Plano Nacional da Educação 

(PNE). Embora não sendo exclusivo da disciplina de Matemática o insucesso escolar, tornou-se uma 

preocupação para o Sistema Educativo do País. Portanto, este trabalho tem como objetivo apresentar o 

Programa Novo Mais Educação (PNME) que tem como foco, o de melhorar a aprendizagem e priorizar 

inscrições das Instituições com baixo desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB). Sendo assim, a E.M.E.F, Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Quirino, querendo melhorar 

sua qualidade de Ensino participou em 2017 do Programa.  

Metodologia:  

O Programa Novo Mais Educação foi proposto para todas as turmas do Ensino Fundamental II. Para sua 

realização foi disponibilizada uma sala em dias e horários alternados no período contraturno para cada 

turma. Foi um processo de ampliação escolar, realizada de maneira planejada, com qualidade interativa entre 

turno e contraturno sempre com a supervisão dos Professores de Matemática da Escola e também da 

Diretora. O Programa começou o dia 03 de Abril e terminou no dia 30 de Novembro de 2017. Nem todos os 

alunos compareceram, no entanto, aqueles interessados, demonstraram entusiasmo, dedicação, participação 

e colaboração.  

Resultado:  

Na Avaliação feita após oito meses do Programa implantado, houve progressos. Para a Coordenadora, as 

ações pedagógicas apresentaram bons resultados, como a melhora no desempenho em relação à 

aprendizagem de Matemática, conforme demostra o gráfico, da Figura1. Contribuiu também, para tirar o 

estigma que a Disciplina é muito difícil, além da redução do abandono escolar. Ainda não saiu o resultado 

da Prova Brasil, mas os resultados nas Avaliações Internas demonstraram melhoras significativas. Segundo 

os professores, a assimilação começou timidamente, mas melhorou gradativamente. 

Conclusão:  

O Programa Novo Mais Educação (PNME), além do objetivo da aprendizagem de Matemática, trouxe uma 

autoestima e encorajamento para o aluno persistir no aprendizado. Cada vez mais é preciso desenvolver um 

currículo que estimule a capacidade de “fazer Matemática”, construindo conceitos e procedimentos, 

formulando e desenvolvendo problemas, buscando soluções que despertem interesse do aluno, seja na vida 

estudantil, no seu cotidiano ou na sua futura vida profissional. A convivência com os Professores de 

Matemática, muito mais experientes na área, e as dificuldades apresentadas pelos alunos, foram 

fundamentais para compreender a importância da Matemática na vida de cada um de nós. 

Referências:  

https://g1.globo.com> MEC quer reforço de matemática e português no ensino fundamental <14 de outubro 

2016 > acesso em 01 de abr. 2018. BRASIL. Portaria no. 1.144, de 11 de outubro de 2016. Institui o 

Programa Novo Mais Educação que visa melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no 

ensino fundamental. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 de outubro de 2016b. 

www.portal.mec.gov.br/Programa><Novo Mais Educação > novomaiseducacao@mec.gov.br > acesso em 

18 de mar. 2018  
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A UTILIZAÇÃO DE SIMULAÇÕES VIRTUAIS NO ENSINO DE ASSOCIAÇÕES DE RESISTORES EM SÉRIE 

E EM PARALELO NA DISCIPLINA DE FÍSICA  

SEDU201848363 

 
TIAGO ANDERSON DOS SANTOS  

Orientador(a): RUY MORGADO DE CASTRO  

 

Introdução:  

O trabalho tem o propósito de tornar as aulas mais produtivas, dinâmicas e atraentes aos alunos dentro da 

sala de aula. Para isto, a aula foi planejada e executada como aulas expositivas dialogadas, por meio da 

utilização de recursos tecnológicos como o notebook e o projetor digital, e a simulação virtual, utilizando o 

software Eletronic Workbench e simulações do PhET® Interactive Simulations (University of Colorado). 

Para que as aulas se tornassem mais significativas, mostrei a eles os tipos de resistores (fisicamente), como e 

onde são aplicados, passei para eles, em mãos, a placa eletrônica de uma fonte reguladora, para 

identificarmos as associações de resistores e a aplicação da 1ª Lei de Ohm, e apresentei para eles o 

multímetro, para realizarmos medições e certificarmos a aplicação da 1ª Lei de Ohm nas associações de 

resistores em série e em paralelo. Ao final apliquei avaliações qualitativas e quantitativas que demonstram 

os resultados. 

Metodologia:  

A principal prática pedagógica empregada para melhorar o rendimento dos alunos e tornar as aulas mais 

dinâmicas e atraentes para os discentes foi a simulação virtual, por meio do software Eletronic Workbench e 

simulações do PhET® Interactive Simulations (University of Colorado). Foram aplicadas duas aulas (uma 

hora e quarenta seguida) por sala em quatro salas de 3º ano do ensino médio na Escola Estadual Amácio 

Mazzaropi em Taubaté-SP. Ao final das aulas, para avaliar o rendimento dos alunos foi aplicada uma 

avaliação somativa e uma pesquisa de satisfação, e para avaliar o meu desempenho a professora de Física da 

sala, Gisele da Silva Nascimento, respondeu uma avaliação de desempenho referente ao meu trabalho. De 

acordo com Greis e Reategui (2010), as vantagens em se trabalhar com simulações virtuais no campo 

educacional são muitas, desde a oportunidade de tornar possível a reprodução de processos muito lentos ou 

muito perigosos para serem reproduzidos no ambiente natural, passando pelo controle das etapas necessárias 

para a observação dos fenômenos e até mesmo pela redução dos custos envolvidos no projeto. Na busca por 

soluções, o computador passou a ser empregado como uma ferramenta no processo de ensino-aprendizagem 

da Física, podendo ser utilizado como ferramenta que auxilia o professore e o aluno, e, mais 

especificamente, a simulação favorece uma aproximação entre os conceitos teóricos e a realidade que 

observamos. Além disso, “as simulações educacionais possibilitam um novo patamar de interatividade para 

o aluno, ou seja, uma maior ação ou controle sobre o ambiente que está sendo explorado” (GREIS; 

REATEGUI, p. 2, 2010). Podemos através da simulação, imitar ou reproduzir situações reais ou mesmo 

propostas na forma abstrata, dos fenômenos que desejamos simular. Os experimentos que utilizam estas 

possibilidades buscam entender o comportamento ou avaliar estratégias para a sua operação. 

Resultado:  

O objetivo de melhorar o rendimento dos alunos nas aulas foi alcançado com sucesso e é possível ser 

verificado ao se comparar a Figura 1 com a Figura 2, comparação essa que resulta nos seguintes aumentos 

percentuais no rendimento das salas: 3ºA: 11%; 3ºB: 37%; 3ºC: 20%; 3ºD: 41%. Outro objetivo traçado, que 

influenciou muito no resultado do rendimento dos alunos, foi o de tornar as aulas mais atraentes, 

interessantes e dinâmicas para os alunos dentro da sala de aula. A avaliação da aula foi realizada por meio de 

uma pesquisa de satisfação, onde 100% dos alunos de todas as salas responderam – questões com as 

respostas “Sim” ou “Não” – que a aula foi interessante/estimulante, que as contextualizações e, 

principalmente, as simulações virtuais os ajudaram a compreender melhor os conteúdos e que os conteúdos 

de Física poderiam ser aprendidos com maior facilidade usando algum tipo de simulação virtual. 
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Conclusão:  

Analisando, simplesmente, de maneira estatística e levando em consideração apenas o rendimento dos 

alunos de acordo com notas de avaliações somativas, os resultados apresentados nos gráficos das figuras 1 e 

2, que confrontam as notas da avaliação realizada para a aula com simulações virtuais (Figura 2) com as 

notas da avaliação realizada pela professora Gisele (Figura 1), que utiliza práticas pedagógicas tradicionais 

(aulas expositivas sem a utilização de recursos tecnológicos), é possível afirmar que a aula utilizando as 

simulações virtuais melhorou significativamente o rendimento das quatro salas de 3º ano (3ºA: 11%; 3ºB: 

37%; 3ºC: 20%; 3ºD: 41%). 

Referências:  

GREIS, Luciano Kercher; REATEGUI, Eliseo. Um simulador educacional para disciplina de física em 

mundos virtuais. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/renote/article/view/15220/8984>. Acessado em: 

14/04/2018. 
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A ARGUMENTAÇÃO PARA ALÉM DA RETÓRICA: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO MÉDIO  

SEDU201833689 

 
EDUARDO CORREIA SANTOS  

Orientador(a): MARIA DO CARMO SOUZA DE ALMEIDA  

 

Introdução:  

Esta pesquisa trata do trabalho com os gêneros discursivos artigo de opinião e debate com alunos do Ensino 

Médio. O trabalho foi motivado pela observação de debates em ambientes formais e informais, por meio da 

qual se percebeu que, na maioria dos casos, essas discussões não ocorrem da maneira mais adequada, o que 

deu início à busca das raízes do problema na Educação. Além disso, constatou-se que o trabalho com os 

gêneros argumentativos na escola costuma abordar apenas suas características estruturais e retóricas, 

deixando de lado quaisquer outras competências necessárias à prática. O objetivo geral desta pesquisa foi, 

portanto, apontar outras competências e saberes igualmente importantes para a prática argumentativa, 

discutir como podem contribuir para com a Argumentação e como podem ser trabalhados nas aulas de 

língua portuguesa.  

Metodologia:  

O objetivo geral desta pesquisa foi, portanto, apontar outras competências e saberes igualmente importantes 

para a prática argumentativa, discutir como podem contribuir para com a Argumentação e como podem ser 

trabalhados nas aulas de língua portuguesa. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, que seguiu 

até a descoberta das seguintes habilidades necessárias à Argumentação: Senso Crítico, Autonomia 

Intelectual, Cidadania e Inteligência Emocional. A partir desse apontamento, os objetivos específicos foram: 

1) conceituar esses termos; 2) evidenciar como essas habilidades contribuem para com a Argumentação; 3) 

apontar os elementos retóricos essenciais à prática argumentativa crítica; 4) propor formas de desenvolver 

essas habilidades com os alunos de Ensino Médio por meio do trabalho com os gêneros discursivos artigo de 

opinião e debate; 5) criar uma sequência didática que envolvesse o desenvolvimento dessas habilidades em 

prol da Argumentação e do Desenvolvimento Integral dos educandos. 

Resultado:  

Visto que as proposições desta pesquisa não foram ainda aplicadas em sala de aula, não foram coletadas 

informações concretas sobre a eficácia da sequência didática produzida. 

Conclusão:  

Conclui-se que o Senso Crítico, a Autonomia Intelectual, a Cidadania e a Inteligência Emocional são 

habilidades tão essenciais à prática argumentativa quanto a Retórica e que podem ser desenvolvidas em 

alunos do Ensino Médio por meio do trabalho com os gêneros discursivos artigo de opinião e debate. 

Referências:  

ARISTÓTELES. Retórica. BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. DELORS, Jacques. Educação. 

FIORIN, José. Argumentação. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. GOLEMAN, Daniel. Inteligência emocional. LIPMAN, Matthew. O pensar na Educação. 

LOPES-ROSSI, Maria. O desenvolvimento de habilidades de leitura e de produção de textos a partir de 

gêneros discursivos. MORIN, Edgar. Ciência com consciência. RATHS, Louis. Ensinar a pensar. ROGERS, 

Carl. Tornar-se pessoa. SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J; NOVERRAZ, M. Sequências didáticas para o oral e a 

escrita. SILVA, Elisabeth. O Ponto de Partida da Argumentação. VYGOTSKY, L. Pensamento e 

Linguagem. ZABALA, Antoni. A prática educativa.  
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O ENSINO DA EQUAÇÃO DO PRIMEIRO GRAU PARA CEGOS E DEFICIENTES VISUAIS COM MATERIAL 

CONSTRUÍDO EM BRAILLE  

SEDU201841680 

 
GLEYCE ELENARA TEIXEIRA  

Orientador(a): MAURO PEDRO PERES  

 

Introdução:  

Sendo assim, este trabalho se direciona em uma compreensão básica das supostas diferenças que existem ao 

dar uma atenção especial para um aluno com deficiência visual e aos cegos e a apresentação de uma técnica 

a disciplina de matemática para se ensinar a equação de primeiro grau. Trazendo algumas contribuições em 

detrimento das do senso comum, afinal parte de conceitos que foram estruturados e elaborados neste 

trabalho se deram por pesquisas com determinado rigor acadêmico e científico e por pratica em sala de aula. 

Assim, o trabalho parte de duas vertentes essenciais que juntas uniram teoria e pratica a pesquisa 

bibliográfica e a de campo, frente a leituras de artigos, livros, um filme e uma entrevista com uma pessoa 

cega que no decorrer do trabalho contribui na experimentação da técnica elaborada 

Metodologia:  

Este Trabalho de Graduação tem por finalidade ensinar equações de primeiro grau para pessoas cegas e 

deficientes visuais, através de materiais concretos que permitam ao deficiente visual compreender e resolver 

exercícios que envolvam este tema. Primeiramente se torna necessário explicitar a escolha deste trabalho, foi 

motivada pelo fato de querer aprofundar mais o meu conhecimento neste tema e também por ter em minha 

família um parente de primeiro grau que possui deficiência visual, e que para este trabalho será denominado 

B, a fim de preservar sua identidade.  

Resultado:  

Este trabalho resultou em uma metodologia diferenciada para as pessoas com deficiência visual e cegas, pois 

o material utilizado permitiu a construção do conhecimento de uma forma significativa. Entretanto, o 

referido trabalho se distanciou do método tradicional de ensino, no qual sempre é adotado pelos professores, 

que de certa maneira não se preocupam com aquele aluno que não tem necessidades especiais. Usando da 

prática incorreta, o mesmo realiza as aulas apenas com o uso da lousa, usando uma didática que não 

favorece todos os alunos, se esquecendo que cada aluno requer uma atenção diferenciada 

Conclusão:  

Ao realizar este trabalho, observa-se a importância de uma boa formação do docente e também da 

preparação da instituição escolar para receber os alunos com deficiência visual e cegos, para que desta 

maneira ocorra a inclusão no ambiente, e isto não afete o rendimento do discente. Assim, é de fundamental 

importância que as universidades capacitem e preparem os futuros educadores para lidar com todos os tipos 

de alunos dentro de uma sala de aula, mas também é necessário pensar em uma reorganização das matrizes 

curriculares para que desta maneira exista uma atenção à educação especial,especificamente no ensino do 

Braille para as pessoas deficientes visuais e cegos.  

Referências:  

ALTMAN, Max. Hoje na História: 1852 - Morre Louis Braille, o inventor do alfabeto para cegos. 

Disponível em: <http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/18972/hoje+na+historia+1852+- 

+morre+louis+braille+o+inventor+do+alfabeto+para+cegos.shtml>. Acesso em: 24 out. 2017. BASE-

TAMPA, Reglete Positiva de Bolso Com Punção - Cor Dupla -. Reglete Positiva de Bolso com punção - Cor 

dupla - Base-tampa. Disponível em: <http://www.loja.tece.com.br/inclusao/reglete-positiva-de-bolso-com-

puncao-cordupla-base-tampa>. Acesso em: 24 out. 2017. BRAILLE, Sistema do Alfabeto de. Sistema do 

alfabeto de Braille. Disponível em: <https://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-sistema-do-alfabeto-de-

brailleimage14967364>. Acesso em: 14 nov. 2017.  
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O USO DO MATERIAL CONCRETO E DIDÁTICO PARA ENSINAR GEOMETRIA AOS ALUNOS DOS 6° E 7º 

ANOS  

SEDU201868346 

 
RAFAEL APARECIDO DIVINO DE FARIA  

Orientador(a): MAURO PEDRO PERES  

 

Introdução:  

Este trabalho reflete no problema que é enfrentado pelos Professores ao ensinar aos alunos do 6º e 7º anos 

do ensino fundamental o assunto Geometria, onde os mesmos demostram dificuldades em entender o 

conteúdo em aulas tradicionais. Tendo em vista essa dificuldade, é proposta na EMIEF Marta Miranda Del 

Rei uma pesquisa, utilizando material concreto e didático para auxiliar o professor e os alunos no ensino e 

aprendizagem. Assim, esse trabalho tem por objetivo facilitar a compreensão da Geometria através da 

construção dos sólidos geométricos e com o auxílio do Geoplano, ou seja, usar o material concreto nas aulas 

de geometria, buscando minimizar as dificuldades de aprendizagem dos alunos, diante desse conteúdo e 

através da metodologia diferente, constatar aos alunos que a maior dificuldade de entendimento geralmente 

está na visualização do conteúdo, no caso a geometria. 

Metodologia:  

A proposta desse trabalho é usar o material concreto e didático para ensinar geometria ao 6º e 7º anos do 

Ensino Fundamental, a fim que essa metodologia pudesse minimizar os problemas encontrados pelo 

professor em ensinar esse conteúdo, problemas tanto da parte do professor com dificuldades em encontrar 

diferentes maneiras para ensinar, assim como os alunos, que não conseguem compreender a geometria 

proposta pelo Currículo do Estado em aulas tradicionais (lousa e giz). As aulas ocorreram entre os dias de 01 

a 12 de março de 2018 na EMIEF Marta Miranda Del Rei na cidade de Taubaté, estado de São Paulo. A 

escolha da escola e das turmas para a realização da pesquisa foi motivada pelo vínculo existente com os 

profissionais da escola e com os alunos, pois no segundo semestre do ano 2017 fui mediador na área de 

matemática junto ao Projeto Novo Mais Educação na escola. A aplicação aconteceu com três turmas sendo 

uma do 6º ano e duas do 7º anos, totalizando cerca de sessenta alunos, essas turmas fazem parte do Ensino 

Integral da Escola. A aplicação foi dividida em duas etapas, na primeira etapa foi realizado uma revisão com 

as turmas, com objetivo de identificar o que os alunos já sabiam sobre o assunto, na segunda etapa, 

ocorreram as aulas praticas, onde os alunos foram submetidos a trabalharem usando o Geoplano e 

construindo os Sólidos Geométricos. A construção dos sólidos foi feita com chapa de raio-x, elástico, 

canudinhos, linhas, palito e massinha de modelagem.  

Resultado:  

Começando o trabalho, com aulas mais atrativas visualmente nítidas no comportamento dos alunos, diante 

do interesse dos mesmos, interesse em conhecer a proposta do projeto; foi possível realizá-las de maneira 

prazerosas e com grande participação ativa dos mesmos, isso foi e é importante para um maior rendimento 

dos alunos e também faz com que o professor se empolgue e abuse de aulas diversificadas. Os alunos se 

mostraram mais curiosos e participativos, também mostraram interatividade e respeito com os colegas e 

professor. Ainda podendo destacar o aumento no porcentual das notas, sendo uma média de 55% de melhora 

nas notas dos alunos de 6º ano e 91% nas notas dos alunos do 7º ano 

Conclusão:  

Ao pesquisar sobre o ensino de Geometria e como ensiná-la, conclui-se que de fato há a necessidade de uma 

metodologia diferente para auxiliar e ajudar nessa tarefa, para isso o professor deve conhecer o conteúdo e 

ser criativo em busca de novas metodologias. Além dos professores, é importante que a equipe gestora da 

instituição tenha consciência da importância de diferentes metodologias no ensino e aceite as possíveis 

ideias, dando suportes necessários ao professor em busca de melhorias no ensino e aprendizagem. Por fim 

conclui-se que ensinar geometria com material concreto traz resultados satisfatórios. 
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Referências:  

ANDRADE, Fabiana Chagas de. Jujubas: Uma proposta lúdica ao ensino de Geometria Espacial no Ensino 

Médio: 2014. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://www2.unirio.br/unirio/ccet/profmat/tcc/TCC_Fabiana.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2018. KALEFF, A. 

M. M. R. Do fazer concreto ao desenho em geometria: ações e atividades desenvolvidas no laboratório de 

ensino de geometria da Universidade Federal Fluminense. O laboratório de ensino de matemática na 

formação de professores. 1ed.Campinas-SP: Autores Associados, 2006. 
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ASSEMBLEIAS DE CLASSE NO ENSINO FUNDAMENTAL II: O ESTADO ATUAL DE PESQUISAS 

BRASILEIRAS  

SEDU201810571 

 
NATÁLIA RODRIGUES VIEIRA  

Orientador(a): DEISE MORAIS  

 

Introdução:  

O presente trabalho apresenta um breve panorama do cenário atual de pesquisas sobre um tipo específico de 

organização escolar comumente chamadas de assembleias de classe. Esta pesquisa é parte de um estudo de 

maior fôlego, que está em andamento, voltada à aplicação e à análise de assembleias de classe realizadas em 

uma sala de 7° ano de Ensino Fundamental II, de uma escola pública do município de Pindamonhangaba -

SP. 

Metodologia:  

:Em um primeiro momento, são expostas definições de assembleias de classe, segundo Tognetta e; Vinha 

(2011) e Araújo (2008). E, em um segundo momento é apresentado um levantamento de pesquisas com a 

temática assembleias de classe no Ensino Fundamental II, realizado no Portal de dados da Capes. O trabalho 

segue a metodologia de pesquisa exploratória. 

Resultado:  

O levantamento de pesquisas com a temática “assembleias de classe no Ensino Fundamental II” foi 

realizado no Portal de Dados da Capes com três palavras-chave distintas: “assembleias de classe”, 

“assembleias escolares” e “assembleias na escola”. O primeiro termo “assembleias de classe” resultou três 

ocorrências, o segundo termo “assembleias escolares” procedeu seis e o terceiro termo “assembleias na 

escola” resultou dois trabalhos. De todos os resultados encontrados nenhum tinha como temática 

assembleias de classe no Ensino Fundamental II.  

Conclusão:  

Como foi possível perceber pesquisas com essa temática ainda são escassas, e mesmo inexistentes quando 

delimitado o tema para Ensino Fundamental II. Importante ressaltar que a pesquisa foi realizada expandindo 

os resultados, sem qualquer limitação de período ou de tema. 

Referências:  

ARAÚJO, U. F; ARAÚJO, V. A. A. Artigo Acadêmico. 2008. Disponível em: 

<https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/article/viewFile/1743/1623>. Acesso em: 29 de julho 

de 2018. MORAIS, D. N. U. COMO E POR QUE REVISAR TEXTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I? 

ou ensinando a ler criticamente, ensina- se a tomar as rédeas da escrita. Tese de Mestrado. USP. Disponível 

em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-30032017-162134/pt-br.php>. Acesso em: 29 

de julho de 2018. TOGNETTA, Luciene R. P.; VINHA, Telma P. QUANDO A ESCOLA É 

DEMOCRÁTICA: Um olhar sobre a prática das regras e assembleias na escola. São Paulo. Mercado de 

Letras. 2ª ed. 2011.  
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A INTERNET COMO FERRAMENTA NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DE ÁUDIO NO CURSO DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL  

SEDU201881830 

 
JEFFERSON JOSÉ RIBEIRO DE MOURA GERSON MARIO DE ABREU FARIAS  

Orientador(a): DÉBORA BURINI  

 

Introdução:  

A experimentação é uma característica dos Cursos de Comunicação Social; Jornalismo, Publicidade e 

Propaganda, Relações Públicas e Rádio, TV e Internet. Conteúdos reais fazem parte do aprendizado prático 

desses cursos, como uma maneira de colocar os futuros profissionais em contato com o mercado. Um aspecto 

limitador desta experiência é a necessidade de tempo extra aula e a presença física do aluno nos laboratórios. 

Este projeto apresenta a experiência da utilização da internet como ferramenta de conexão do aluno com um 

espaço virtual de transmissão, permitindo que ele realize a produção e envio de conteúdo à distância.  

Metodologia:  

A experiência vem sendo realizada na Web Rádio Comunica (https://webradiocomunica.blogspot.com) do 

Departamento de Comunicação Social da Universidade de Taubaté. O projeto se baseia na utilização de sites de 

compartilhamento na nuvem. No caso específico vem sendo usado o Dropbox na sua versão free 

(https://www.dropbox.com) que permite o armazenamento, acesso e compartilhamento de arquivos. O 

gerenciador de programação Radit (Open Source) completa a ponte entre o conteúdo produzido pelos alunos e a 

Web Rádio. Os alunos produzem conteúdos utilizando equipamentos que tem à sua disposição (celulares, 

softwares de edição livres), e depois sobem os arquivos para uma pasta específica no Dropbox. A partir daí o 

gerenciador de programação Radit sincronizado com a pasta do Dropbox busca a áudio gravado no horário 

definido na grade de programação. Isso permite que o aluno possa produzir, gravar, editar e enviar o conteúdo 

sonoro de acordo com a sua disponibilidade de tempo sem a necessidade de ir até a Universidade. A orientação e 

o trabalho em equipe são realizados utilizando sites de compartilhamento como o Dropbox e Google Drive e 

redes socias como Facebook e WhatsApp. O controle e avaliação final dos produtos sonoros é feito por um 

professor que acessa e ouve o material antes de ser exibido, já que o dead line para envio é de duas horas antes da 

exibição na grade. Assim é possível montar uma grade de programação variada com alunos, de modo que possam 

gerenciar seu tempo de produção e sem a necessidade de estarem na Universidade em horário extra aula. Isso tem 

possibilitado a participação de alunos que trabalham e/ou moram em outras cidades. O projeto também foi 

aprovado para servir de espaço para o estágio obrigatório de Jornalismo. A Web Rádio Comunica pode ser 

acessada por celular usando a ferramenta Fábrica de Aplicativos (https://app.vc/labwebradio). 

Resultado:  

No ar desde março de 2018 a Web Rádio Comunica conta com 14 horas diárias produzidas por alunos do 

Departamento de Comunicação Social da UNITAU, entre áudio documentários, spots, conteúdos sociais, boletins 

informativos e áudio jornais, sem que tenham que cumprir horário ou mesmo comparecer à Universidade. 

Conclusão:  

O uso das atividades à distância e da tecnologia é muito importante na educação no mundo de hoje. Aproveitar a 

intimidade dos alunos com a tecnologia digital propondo atividades relacionadas ao ensino/aprendizagem, e 

oferendo a eles a gestão do seu próprio tempo de estudo permitem uma participação maior e consequentemente 

um resultado mais eficiente, desde que apoiado por um ensino presencial de qualidade. 

Referências:  

BACICH, Lilian e MORAN, José (org.). Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. Porto Alegre: 

Penso, 2017. BENOIT, Philip; HAUSMAN, Carl; MESSERE, Fritz; O'DONNELL, Lewis. Rádio. Produção, 

Programação e Performance. São Paulo: CENGAGE, 2010. DAROS, Thuinie e CAMARGO, Fausto. A sala de 

aula inovadora. Estratégias Pedagógicas para Fomentar o Aprendizado. Porto Alegre: Penso-Artmed, 2018. 

MEDITSCH, Eduardo. O Rádio na era da informação – teoria e técnica do novo radiojornalismo. Florianópolis: 

Insular, Ed. Da UFSC, 2001. 
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A COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO DE MATEMÁTICA ATRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITAIS  

SEDU201880886 

 
VÍCTOR FELIPE MENEZES DOS SANTOS IGOR AUGUSTO DE CARVALHO GODOI  

Orientador(a): AMANDA ROMÃO DE PAIVA  

 

Introdução:  

O ensino na educação básica pode ser significativo e motivador, quando associado a diversas áreas didático-

lúdicas junto a diversos avanços científicos e tecnológicos. Com os avanços das Tecnologias de Informação 

e Comunicação e o aumento do acesso a essas tecnologias, tem-se pesquisado o uso dessas ferramentas na 

educação. A quinta competência geral da BNCC prevê a compreensão, utilização e criação dessas 

tecnologias, em diversas áreas (incluindo as escolas). Segundo MASETTO (2010 P.133) ‘‘apesar de a 

informática estar inserida na maior parte das escolas, poucos educadores utilizam regularmente esses 

recursos tecnológicos diversificados em seu ambiente de trabalho’’. O presente relato versa sobre a 

importância da utilização de ferramentas digitais como complementação na aprendizagem do aluno, 

objetivando discutir a utilização dessas ferramentas no aprendizado de matemática, assim como o papel do 

professor mediador nesse processo. Além disso, visou-se também apontar os avanços e resultados dos alunos 

após a utilização dessas tecnologias. 

Metodologia:  

A estratégia empregada tem cunho de uma pesquisa-ação, pautada em intervir, compreender e modificar 

determinada situação, fundamentada na utilização de uma plataforma digital (descrita no texto como 

Plataforma Digital A) para alunos do Ensino Médio de uma Escola Estadual do interior do Estado de São 

Paulo. O estudo em questão iniciou-se com a aplicação de uma avaliação diagnostica para alunos dos 

primeiros, segundos e terceiros anos do Ensino Médio, a fim de identificar o nível de conhecimento dos 

estudantes sobre os conteúdos de Matemática, em seguida fora elaborado o cronograma de nivelamento de 

Matemática referente as defasagens dos alunos expressas no resultado final da avaliação diagnostica e assim 

delimitou-se as habilidades a serem desenvolvidas durante o semestre, por conseguinte semanalmente eram 

planejadas as atividades (jogos, desafios, vídeo-aulas, etc.) e implementadas aos alunos. Durante as aulas de 

Nivelamento e também no laboratório de informática na utilização da Plataforma Digital A eram 

desenvolvidas as habilidades em vigor e após cada bimestre era aplicada aos alunos uma nova avaliação 

diagnostica para verificar se as habilidades em defasagem haviam sido recuperadas e/ou aprimoradas. 

Resultado: 

Como resultados das atividades realizadas, ressalta-se a melhoria na percepção e concentração dos alunos 

durante a realização das atividades; o domínio básico dos conteúdos de Matemática por parte dos alunos; a 

curiosidade e o interesse dos alunos em realizar outras atividades na plataforma; a prática da empatia, 

dialogo, a resolução de conflitos e cooperação entre os alunos e professor. 

Conclusão:  

Com base nos resultados obtidos, podemos concluir que independente dos diversos avanços científicos e 

tecnológicos que permeiam a nossa sociedade na atualidade, a sintonia entre o ensino nas escolas e as 

diversas tecnologias de informação e comunicação pode ser buscada. Além do mais, os estudantes de hoje 

têm cada vez mais vínculos com os vários recursos tecnológicos e é dever do professor se adequar a esse 

meio e utilizar o mesmo como um auxiliador no processo de ensino – aprendizagem de seu conteúdo. 

Referências:  

MASETTO, Marcos T. Mediação Pedagógica e o uso da Tecnologia. In: MORAN, José M.; MASETTO, 

Marcos; BEHRENS, Marilda A. Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica. São Paulo: Papirus, 2010. p. 

133-172. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base Nacional Comum 

Curricular. Brasília, DF, 2018. Disponível em: < http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-

content/uploads/2018/04/BNCC_19mar2018_versaofinal.pdf>. Acesso em: 24. Mai. 2018.  
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ESTUDO DAS RELAÇÕES DOS AMERÍNDIOS NAS OBRAS O KARAÍBA: UMA HISTÓRIA DO PRÉ-BRASIL 

E IRACEMA  

SEDU201886511 

 
NATÁLIA RODRIGUES VIEIRA  

Orientador(a): THAIS TRAVASSOS  

 

Introdução:  

A presente pesquisa visa estudar e comparar duas obras da literatura brasileira, “Iracema”, de José de 

Alencar e “O Karaíba: Uma História do Pré- Brasil”, de Daniel Munduruku. Inicialmente, duas obras serão 

contextualizadas em seus âmbitos temáticos, histórico e social. Em um segundo momento, tentar-se-á 

responder a algumas questões essenciais sobre os textos: 1. Qual a imagem do índio?; 2. Qual é a relação 

entre os índios e os brancos? 3. Quais são as relações entre a visão do autor e o contexto em que ele se 

insere? Após as questões será feita uma análise comparativa entre as duas obras. 

Metodologia:  

A metodologia empregada na confecção deste trabalho é a da pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo. O 

objeto da pesquisa foram “Iracema”, de José de Alencar e “O Karaíba: Uma História do Pré- Brasil”, de 

Daniel Munduruku em seus aspectos temáticos. Não privilegiaram-se os aspectos estruturais, mas sim a 

relação do tratamento do tema com seu contexto histórico-social, o que configura a análise como de cunho 

sociológico. 

Resultado:  

Podemos observar que os índios de Alencar são personagens românticas, como a própria época destaca. Sua 

visão defendia muito mais a dominação europeia do que a população indígena, a linguagem utilizada 

mesclava uma posição cientifica e ao mesmo tempo regional. Observa-se também, que, no livro analisado, o 

indígena é submisso ao branco. Já em Munduruku, por se tratar de obra escrita por um indígena e 

contemporânea, ela incorpora uma revisão da ideia da descoberta e da colonização, o que permite que a obra 

traga os indígenas com suas tradições, suas lendas, seus costumes. O livro também permite que o leitor 

reflita sobre suas guerras, e ao contrário de Iracema, mostra comunidades indígenas que não eram submissas 

aos novos habitantes, e que a miscigenação foi feita por meio de um embate desigual entre as raças. 

Evidentemente, aquela que possuía mais armamentos e doenças ainda desconhecidas tiveram vantagens.  

Conclusão:  

Embora sejam obras de épocas distintas, é possível concluir que, quando olhadas em comparação, ambas são 

importantes para entendermos a diferença entre a visão que os descendentes mais abastados da colonização 

tinham em relação aos indígenas e aquela de um autor indígena, que, no século XXI, finalmente teve acesso 

ao bem cultural chamado literatura e pode falar por meio dela. 

Referências:  

O trabalho terá uma análise baseada em teóricos da literatura brasileira, Bosi (1992); Candido (2016), e em 

textos sociológicos como os de, O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no 

Brasil de hoje (2006); A temática indígena na escola: novos subsídios para professores de 1o e 2o graus 

(1995). 
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A ESTÉTICA DO PRATO NA GASTRONOMIA: UMA APLICAÇÃO NA PÓS-GRADUAÇÃO DE COZINHA 

BRASILEIRA  

SEDU201840615 

 
JULIANA DA CAMARA ABITANTE  

Orientador(a): VITOR ARAUJO RABELO  

 

Introdução:  

A pós-graduação em Cozinha Brasileira do Centro Universitário Senac de Campos do Jordão tem como 

intuito o desenvolvimento da cultura histórica e das tradições alimentares no Brasil, um País com biomas 

distintos e que compreende uma vasta cadeia de ingredientes que foi fruto além dos fatores naturais, também 

dos fatores culturais, envolvendo raças e etnias de outros povos como junção essencial desse contexto da 

alimentação. Como parte do componente curricular, a disciplina “Estética do Prato” visa estimular a 

criatividade na composição do prato, vislumbrando resultados de aspectos visuais estéticos. A disciplina é 

composta por 16 horas divididas em quatro aulas, das quais duas são na sala de aula conduzidas pela 

professora Arquiteta e duas na cozinha ministradas pelo professor Chef de Cozinha. Os desenhos elaborados 

em atelier são levados até a cozinha na aula seguinte para a elaboração das produções.  

Metodologia:  

A disciplina “Estética do prato” é integrante curricular da pós-graduação “Cozinha Brasileira” do Senac em 

Campos do Jordão. A metodologia aborda a temática da estética no prato de forma contextualizada, 

procurando quebrar paradigmas da gastronomia brasileira e relacioná-la com a arte conceitual, visando 

estimular a criatividade na apresentação do prato, assim como elevá-lo através da estética, expõem conceitos 

importantes na hora de apresentá-lo e contrapor os aspectos visuais tradicionais versus modernos. A 

metodologia da disciplina é composta de aulas expositivas e aulas práticas. As aulas práticas se dividem em 

atelier, na qual são elaboradas os croquis e aula prática na cozinha, no qual são executados os pratos a partir 

da ideia do desenho com conceitos tradicionais outro conceito moderno x contemporâneo, utilizando os 

mesmos ingredientes nas duas atividades, mas com um olhar diferenciado em cada etapa. O conteúdo 

teórico valoriza a técnica de mensagem visual que o gastrônomo utiliza ao compor os elementos do prato, 

uma vez que foram apresentados conceitos como equilíbrio, simetria, regularidade, complexidade, tensão, 

contraste, movimento, ritmo, entre outros. As aulas teóricas foram divididas em duas etapas e ao final de 

cada uma delas foi solicitado um croqui a partir de três conjuntos de ingredientes para compor três pratos 

diferentes. Ao final da exposição da aula teórica, partiu-se para o atelier, no qual iniciou-se a discussão em 

dupla acerca da composição do prato, finalizando na elaboração de um croqui. Para a aula seguinte, foi 

solicitado que as duplas trouxessem o material para o trabalho na cozinha. Nesta aula prática as duplas 

montaram o prato demonstrando o aprendizado em relação a técnica visual. Nas duas primeiras aulas, sendo 

uma prática e uma teórica, foram solicitadas uma abordagem tradicional da gastronomia brasileira e nas duas 

últimas o enfoque foi a gastronomia contemporânea.  

Resultado:  

Um exemplo do resultado das etapas do exercício da disciplina está apresentado na figura 1. A imagem (a) é 

o croqui elaborado pelo aluno em atelier e a imagem (b) é o prato finalizado na aula prática de cozinha.Para 

a avaliação da disciplina foi requerido um painel, no qual abordasse conceitualmente a disciplina e o 

processo de trabalho, da sua concepção conceitual até a elaboração do prato. A figura 2 apresenta o modelo 

solicitado como entrega final da disciplina, um painel com a imagem do croqui ao lado da foto do prato e a 

sua conceituação teórica.  

Conclusão:  

A disciplina cumpriu seu objetivo, uma vez que os conceitos de mensagem visual foram verificados na 

estética do prato elaborado nas aulas práticas, ou seja, processo de aprendizagem apresentou o resultado 

esperado. A metodologia possibilitou a conceituação teórica e o desenvolvimento do croqui com a 

composição e a prática na aula da cozinha, portanto foi adequada a disciplina para despertar o olhar do aluno 

em relação aos aspectos tradicionais x modernos da estética no prato.  

Referências:  
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ADRIÁ, Ferrán; SOLER, Juli; ADRIÁ, Albert. El bulli, 1998-2002. Barcelona: RBA, 2002. MARCHESI, 

Gualtiero; VERCELLONI, Luca. A mesa posta: história estética da cozinha. São Paulo: Senac, 2010. Donis 

A. Dondis, Sintaxe da Linguagem Visual - Ed. Martins Fontes, 2003 BRAS, Michel. Essential Cuisine. ICI 
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Pequeño Glosario Gastronómico. Donostia: IXO Editorial, 2009. VISCONTI, Jacopo Crivelli; VILLELA, 

Rodrigo; RIBENBOIM, Felipe. Alimentário: Arte e Construção do Patrimônio Alimentar Brasileiro. Museu 

de Arte Moderna, Rio de Janeiro, 2014. Catálogo de Exposição.  
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INTRODUÇÃO SOBRE PLASMAS DE BAIXA PRESSÃO E DE BAIXA TEMPERATURA  

SEDU201824186 

 
NÍCOLAS DA SILVA JONKER  

Orientador(a): LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS DA SILVA  

 

Introdução:  

Foi feita uma análise sobre processos de plasma de baixa temperatura e baixa pressão, como são feitos os 

diversos processos de realização e área de aplicação na engenharia de biomateriais. E nesse trabalho foi 

apresentado o que são plasmas de baixa pressão e de baixa temperatura e os tipos e processos mais comuns 

em que são aplicados. 

Metodologia:  

Foram analisadas publicações sobre a área de instituições de diversas áreas do mundo, desde a China até os 

Estados Unidos. Cada um dos artigos descrevendo processos e tipos específicos de plasma e suas aplicações 

em biomateriais e por que o uso de plasmas para trata-los se mostra como mais viável tanto pela eficácia 

como pelo custo. 

Resultado:  

Como resultado, pelas análises dos artigos o uso de plasmas tornasse cada vez mais recorrente não somente 

na área de pesquisas de materiais, mas também na área de aplicações médicas, pois é utilizado como 

esterilizante de materiais e pele, sem destruir tecido vivo e poder ser utilizado para processos de cobertura 

um biomaterial sob outro para tornar-se biocompatível. 

Conclusão:  

Concluísse que, os processos de plasma de baixas temperaturas e baixa pressão, são de fato eficazes e 

prósperos no desenvolvimento de biomaterias com aplicações na área médica, como enxertos de pele, 

limpeza de próteses dentarias e demais aplicações. 

Referências:  

P. K. Chu, J. Y. Chen, L. P. Wang, and N. Huang, “Plasma Surface Modification of Biomaterials”, Materials 

Science & Engineering: Reports, vol. 36, no. 5 - 6, pp. 143 - 206 (2002). 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: APLICAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO DE BIOLOGIA 

NUMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL  

SEDU201812378 

 
DENNER RODRIGUES DOS SANTOS VINICIUS DOS SANTOS PARREIRA  

Orientador(a): ARACELI FELICIA FERNANDES PEREIRA ALVES  

 

Introdução:  

Durante a escolarização, as crianças têm interesse pelos fatos da natureza, tendo disposição para 

investigações, apresentando curiosidades e repetindo suas dúvidas. É necessário estimular a busca pelos 

novos conhecimentos e colocar o aluno em posição de protagonista de um processo de ensino-aprendizagem 

capaz de fornecer não somente conceitos científicos, mas também a possibilidade de “fazer ciência”, 

instigando-os com problemas nos quais a investigação de soluções é necessária para resolvê-los. No ensino 

de Ciências a construção da aprendizagem tem o conhecimento prévio como ponto de partida. A BNCC traz 

entre suas competências gerais o desenvolvimento do pensamento científico e crítico, para exercitar a 

curiosidade intelectual e utilizar as ciências para investigar causas, elaborar hipóteses e soluções para 

problemas. O objetivo deste relato é descrever sobre um projeto que visa proporcionar um ambiente de 

autonomia para que o aluno desenvolva habilidades de pesquisa, pensamento crítico e coleta e análise de 

dados. 

Metodologia:  

O relato de experiência foi elaborado por estagiários do curso de Ciências Biológicas durante um projeto que 

está sendo aplicado com 71 alunos dos 6°, 7° e 8° anos do Ensino Fundamental II de uma escola municipal 

em Taubaté-SP. Em primeiro momento, foi aplicada uma aula expositiva-dialogada com o tema “O método 

científico” em que foram explicadas as etapas da metodologia científica e sua importância. Através dessa 

aula, os alunos foram instigados a exercitar a curiosidade intelectual e a resolver problemas através da 

investigação de soluções. Os alunos foram questionados sobre quais problemas e perguntas existiam e 

poderiam ter as respostas investigadas. Eles se dividiram livremente em grupos de 3 a 5 alunos que teriam 

de pensar em uma pergunta, formular uma hipótese e testá-la para chegar a uma resposta. Os temas também 

foram escolhidos livremente, dentro da área de Ciências Biológicas, de acordo com o interesse de cada 

grupo. Reuniões periódicas acontecem semanalmente a fim de verificar o andamento dos projetos dos 

discentes, que foram orientados a fazer o projeto parte a parte, começando por definir o objetivo, redigir uma 

introdução e delimitar uma metodologia para ser aplicada. Após a aplicação e coleta de dados, os alunos 

serão orientados a construir gráficos e tabelas, a fim de analisar o que foi obtido e formular uma conclusão a 

partir desses. 

Resultado:  

No âmbito quantitativo, foram produzidos 20 projetos, todos redigidos pelos próprios alunos, com pequenas 

correções por parte dos autores deste relato. No âmbito qualitativo, os alunos se mostraram entusiasmados 

com a autonomia para a produção do projeto. Apresentavam dúvidas, questionamentos sobre o meio 

ambiente, principalmente dentro da escola. Ao andamento dos seus projetos, os alunos vão criando hipóteses 

e ideias de testes para suas investigações, buscando informações e analisando mais de uma possibilidade e 

hipótese. 

Conclusão:  

Pode-se concluir que, a partir de um ambiente de autonomia e construtivismo, o aluno mostra-se mais 

interessado pelo conhecimento, uma vez que consegue colocar suas próprias ideias em prática e investigar 

suas próprias dúvidas, atrelando o seu conhecimento prévio ao conhecimento científico. 

Referências:  

SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. Almejando a alfabetização científica no ensino fundamental: a 

proposição e a procura de indicadores do processo. Investigações em Ensino de Ciências – V13(3), pp. 333-

352. 2008 CHASSOT, A., Alfabetização Científica – Questões e Desafios para a Educação, Ijuí, Editora da 
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METODOLOGIA ATIVA NO ENSINO DA MATEMÁTICA  
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THAIS FERREIRA DA COSTA  

Orientador(a): FERNANDO LUIS MIRANDA FILHO  

 

Introdução:  

A Matemática como ciência exata, possui um alto teor de abstração que é o complicador predominante nas 

aulas desta disciplina. Torná-la concreta e aproximá-la do discente é uma tarefa desafiadora. No segmento 

do Ensino Fundamental II, em uma escola particular de Taubaté-SP, foi observada a necessidade de estudar 

o significado de grandezas físicas e suas unidades como: distância, tempo, área, volume, velocidade, 

densidade, vazão e suas unidades de forma problematizada. Como proposta para melhorar o processo de 

aprendizagem e aumentar a participação dos alunos, foi empregado o uso da metodologia ativa; segundo 

Moran (2015), com o uso das metodologias ativas, o aprendizado se dá a partir de problemas e situações 

reais, assim como Freire (1996) afirma que, a construção do conhecimento novo deve começar com 

conhecimentos e experiências prévias dos indivíduos. Desse modo o uso das metodologias ativas relaciona 

conhecimentos prévios com a resolução de problemas reais. 

Metodologia:  

Seguindo essa metodologia, foi desenvolvida a aula de Laboratório de Investigação (LI), no qual se 

estabelece e analisa a relação formal entre grandezas de forma experimental e analítica utilizando sempre 

metodologia ativa para relacionar o aprendizado de Matemática como uma atividade de investigação. As 

aulas são ministradas uma vez por semana em cada turma, a série escolhida para trabalhar o problema foi o 

oitavo ano, uma vez que é a série que precede as aulas de Física e Química. Para o desenvolvimento de cada 

aula os alunos são divididos em grupos prefixados de no máximo quatro alunos e recebem um roteiro de 

atividades. Este roteiro segue um padrão que contém as seções: O que eu já sei, Preparação, Conclusão e 

Desafio. O que eu já sei é o início, é o primeiro contato que o aluno tem sobre o assunto a ser abordado, é 

aonde ele vai obter a noção básica de alguma grandeza e tem como objetivo investigar o que o aluno já sabe 

a respeito do assunto e também motiva-lo, ao relacionar o assunto com o seu cotidiano. Na preparação, 

formaliza-se o conhecimento básico que o discente já possui, esta etapa serve para capacitar o aluno para 

enfrentar uma situação-problema, lembrando-o, por exemplo, da forma que se faz um cálculo ou como se 

utilizam as unidades. A conclusão sempre é uma situação problema e para resolvê-la o aluno deve se basear 

na preparação, como por exemplo: montar um cubo com arestas de madeira de um metro de comprimento e 

então calcular o seu volume ou como calcular a vazão de uma torneira em um determinado recipiente. E o 

desafio é descobrir alguma ferramenta nova que não foi mostrado ainda neste roteiro, é buscar além dessa 

problematização algo que ele correlacione com o seu cotidiano.  

Resultado: 

Um ponto muito importante a ser levado em consideração é que essa proposta de aula ainda está em 

desenvolvimento não tendo dados suficientes para validação da proposta. Porém, com esse projeto é 

almejado resultados a curto e longo prazo. Em curto prazo é esperado que com base na resolução de 

problemas e observação de experiências realizadas a olho nu ou utilizando instrumentos apropriados, o 

aluno se torne capaz de compreender e diferenciar a existência e relação de diversas grandezas como 

também suas respectivas unidades e, assim, possam representar, reconhecer e analisar essas relações em 

gráficos. Ao longo prazo, visualizar esse ganho de conhecimento em termos de formação do indivíduo no 

ano posterior; o nono ano, nas aulas de Química e Física em que o entendimento de grandezas e de unidades 

se faz muito presente nas aulas.  

Conclusão:  

Em suma, baseado nas atividades desenvolvidas nos dois primeiros bimestres de 2018, foi observada a 

notória evolução dos discentes quanto à resolução de problemas, que há o deslumbramento dos alunos diante 

dos experimentos, há um grande ganho social, de interação, estimulo de curiosidade, questionamento e de 

relacionar o aprendizado com sua vida e o seu dia a dia. 
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ESPORTE: UM INSTRUMENTO PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA  

SEDU201819522 

 
DÉBORA CRISTINA BOCCO GARCEZ  

Orientador(a): ÉRICA JOSIANE COELHO GOUVÊA  

 

Introdução:  

Aprender Matemática é uma tarefa que se inicia quando a criança nasce e nunca termina, pois sempre estamos 

em contato com ela. Essa tarefa compreende em coordenação motora, emitir e escutar sons, falar, ler, escrever e 

contar. O esporte por sua vez é um objeto cultural em que a Matemática está presente, com atividades no 

desenvolvimento do processo básico. A participação em atividades esportivas representa uma conquista 

cognitiva, emocional, moral e social; é um estímulo para o desenvolvimento de seu raciocínio logico. As áreas de 

conteúdo esportivo podem e devem ser relacionadas aos objetivos específicos do currículo desenvolvimentista, 

fornecendo diretrizes para selecionar atividades apropriadas para diversas faixas etárias. Assim, este trabalho tem 

como objetivo apresentar as relações existentes no esporte, e na matemática, de uma forma geral, que são 

motivadoras e que possibilitam o desenvolvimento do conhecimento. 

Metodologia:  

A pesquisa foi realizada através de livros e artigos utilizando o método quantitativo e qualitativo. O enfoque 

social do Esporte dado aos processos de ensino aprendizagem trás para discussão pedagógica aspectos de 

extrema relevância, em particular no que se refere à maneira como devem entender as relações entre 

desenvolvimento e aprendizagem, a importância da relação interpessoal, à relação entre cultura e educação 

ajustada às situações de aprendizagem e as características da atividade mental construtiva do aluno em cada 

momento de sua escolaridade. Como por exemplo no vôlei, handebol, basquete, e futsal que são esportes que 

podem ser jogados em quadras poliesportivas e até mesmo o futebol de campo, existe entre eles uma relação 

entre a área do campo, quantidade de jogadores e a simetria do espaço. Já nas regras da natação e em outros 

esportes de velocidade quem atinge o menor tempo conquista a vitória. No atletismo trabalha-se velocidade, 

medidas de alturas, distancias e contagens. No final o quadro de medalhas e tabelas de campeonatos trazem para 

a realidade os saldos positivos e negativos onde é possível fazer uma estimativa de quem terá um bom 

desempenho. 

Resultado:  

O esporte hoje contempla múltiplos conhecimentos produzidos e usufruídos pela sociedade a respeito do corpo, 

movimento e raciocínio. Na prática do esporte auxiliando a matemática se destacam dois aspectos básicos que 

consiste em relacionar as observações do mundo real com representações (tabelas, esquemas, figuras) e 

relacionar as representações com princípios matemáticos. Este processo de comunicação é de grande importância 

e deve ser estimulada, levando o aluno a observar, falar e escrever sobre a matemática, trabalhar com a 

construção de gráficos e desenhos, aprendendo a organizar dados. 

Conclusão:  

Considera-se esporte as práticas em que são adotadas regras de caráter oficial e competitivo, sendo 

acompanhadas de cálculos, técnicas operatórias. Também se apoiam nas regras do sistema de numeração decimal 

e na existência de propriedades presentes nas operações. Para que haja um bom resultado dessa relação esporte e 

a matemática os Parâmetros Curriculares Nacionais consideram que uma avaliação deve ser algo útil, tanto para 

o aluno como para o professor, para que ambos possam dimensionar os avanços e as dificuldades dentro do 

processo de ensino aprendizagem e torna-lo cada vez mais produtivo. 
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BOTÂNICA  
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PEREIRA ALVES  

Orientador(a): MARISA CARDOSO  

 

Introdução:  

No ensino fundamental ocorre defasagem em atividades sobre conteúdos de botânica. A falta de vínculo 

entre conteúdo ensinado e a realidade dos alunos, e os procedimentos pedagógicos convencionais diminuem 

o interesse dos estudantes pelo tema. Dessa forma devemos buscar metodologias diferenciadas, que 

instiguem o raciocínio, levem à construção da própria aprendizagem, sobre temas áridos. Se levarmos em 

conta que o processo de formação científica do indivíduo deve começar nos anos iniciais da escolarização, 

por ser a fase em que as crianças manifestam grande interesse pela natureza, demonstrando animo em 

descobrir como as coisas funcionam, mostrando curiosidade pelo ambiente em que vivem. O objetivo deste 

projeto foi aplicar prática pedagógica, baseada na metodologia ativa, sob a forma de letramento científico, 

como maneira de despertar nos alunos o interesse pela ciência, bem como pela botânica, levando-os a 

desenvolver o pensamento crítico por meio de atividades práticas que estimulam a prática da pesquisa. 

Metodologia:  

O projeto foi realizado em uma escola de ensino fundamental da rede municipal na cidade de Taubaté- SP. 

Participaram do projeto 34 alunos do 7º ano do período matutino, alunos bolsistas do PIBID e professora 

supervisora. Primeiramente, foi aplicada uma aula expositiva dialogada com o tema “célula vegetal”, 

introduzindo o conteúdo do projeto. Os alunos produziram maquetes de células vegetais e, mediados pelos 

bolsistas, fizeram uma auto-avaliação do material. Posteriormente, foi introduzido o conteúdo teórico sobre 

as divisões: Briófita, Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma. Os alunos foram ainda levados para à sala 

multimídia da escola para uma aula interativa sobre como pesquisar em fontes seguras. Nos ambientes 

externos da escola frequentados pelos alunos, foram coletadas plantas para a confecção das exsicatas para o 

herbário. Após a coleta das plantas, foi feita a prensagem e secagem. A secagem foi feita em local dentro da 

própria escola, que serviu como estufa improvisada, visto que se mostrou pouco viável o transporte das 

prensas para uma estufa mais adequada. Quando a secagem foi concluída, os alunos, mediados pelos 

bolsistas, fizeram a costura das plantas na cartolina, confeccionando as exsicatas e, depois de poucas 

correções, o trabalho produzido foi exposto no pátio da escola para que toda a equipe docente e discente 

pudesse visualizar os resultados do projeto. 

Resultado:  

Através do material produzido, foi possível perceber que o conteúdo foi assimilado de maneira efetiva pelos 

alunos, uma vez que, muitas vezes, os mesmos dispensavam o auxílio do bolsista e de maneira autônoma 

conseguiam identificar as diferenças morfológicas dos grupos vegetais. Em relação às práticas de pesquisa, 

os próprios alunos relatam que nunca haviam pensado sobre a importância de conferir a credibilidade das 

fontes e, a partir do projeto, irão se policiar para tal feito, uma vez que os bolsistas mostraram de maneira 

dinâmica e próxima da realidade vivida pelos alunos, despertando maior interesse. Ressalta-se ainda que, 

por meio da auto-avaliação das maquetes produzidas no início do projeto, os alunos passaram a ter um olhar 

mais cauteloso para com suas produções e trabalhos, pois conseguiram perceber que é possível observar os 

problemas e lançar possíveis soluções. 

Conclusão:  

O projeto contribuiu de maneira ativa para que o conteúdo de botânica fosse aplicado de forma interessante. 

A resposta obtida foi positiva, com alunos mais participativos e motivados, comentando de maneira 

empolgada como o projeto os ajudou a perceber a ciência no cotidiano. 
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Introdução:  

Visando atender os requisitos legais concebidos pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Conselho 

Estadual de Educação (CEE/SP) – resolução n° 7, de 31 de março de 2004 que Institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, em nível superior de graduação 

plena e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica– como também respeitando e valorizando 

uma formação construída no diálogo entre teoria e prática com o intuito de se obter uma práxis pedagógica, 

o curso de Licenciatura em Educação Física EAD/UNITAU tem oferecido a seus alunos (Ubatuba, Taubaté 

e São Bento do Sapucaí) oficinas práticas. Pensando em uma melhor distribuição dos conteúdos e 

otimização dos encontros, as oficinas foram construídas a partir de temas geradores discutidos em reuniões 

do Núcleo Docente Estruturante (NDE).  

Metodologia:  

Trata-se de um relato de experiência do modelo de oficinas ofertado aos alunos do curso de Licenciatura em 

Educação Física EAD/UNITAU. As temáticas que envolvem as oficinas, foram discutidas nos encontros de 

NDE e baseadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, na Base Nacional Curricular 

Comum e nos princípios que norteiam o aprendizado por projetos, com ênfase nos projetos integradores e 

sua explicita ligação entre diferentes componentes curriculares e a conexão de situações vividas. Após as 

discussões, construiu -se um modelo a partir de temas geradores. Segue: Oficina 1 – Esportes Individuais, 

Coletivos e Não convencionais, Lutas, Educação Física Adaptada e Fundamentos da Gestão Aplicados à 

Educação Física; Oficina 2 – Lazer e Jogo, Atividades Rítmicas, Gímnicas e Expressivas e Dança; Oficina 3 

– Anatomia e Desenvolvimento Humano, Atividade Física e Qualidade de Vida e Aspectos Fisiológicos do 

Movimento Humano. As oficinas têm duração total de oito horas cada e acontecem 3 vezes ao ano. A cada 

encontro os alunos tem contato com um bloco de temas geradores e, desenvolvem atividades práticas 

relacionadas a cada um dos tópicos pertencentes ao bloco. No primeiro momento faz-se o acolhimento dos 

alunos e disponibiliza-se um período de escuta dos docentes frente aos alunos. A segunda etapa se dá por 

meio de atividades práticas de cada um dos itens que compões a oficina, utiliza-se quadra poliesportiva, 

espaços alternativos (salões e áreas livres) para diferentes atividades práticas, materiais esportivos diversos, 

aparelho de som e materiais confeccionados pelos próprios alunos. Em um terceiro momento constitui-se 

uma roda de conversa para que as práticas executadas sejam relacionadas a teoria. Por fim, os alunos 

avaliam os momentos vivenciados. 

Resultado:  

No decorrer dos encontros, percebe-se o crescimento na interação e no interesse dos alunos, assim como o 

fortalecimento do vínculo e da afetividade na relação professor X aluno mesmo em um curso à distância. 

Observa-se também amadurecimento e maior desenvoltura dos alunos frente aos desafios práticos da 

docência em Educação Física, atitude percebida pelos professores que ministraram as oficinas perante ao 

encantamento e envolvimento partilhado pelos alunos entre a teoria e a prática. 

Conclusão:  

Conclui-se que os encontros presenciais são fundamentais na formação do profissional licenciado em 

Educação Física. A estrutura de oficinas descrita neste trabalho, teve início em fevereiro do presente ano e, 

apesar de se mostrar eficiente neste pequeno período, aponta a necessidade de ampliação para um maior 

aprofundamento de cada um dos tópicos dos temas geradores, como também para o aprimoramento da 

confiança discente e a construção de uma práxis pedagógica eficiente. 
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Introdução:  

Atualmente a sociedade não abre espaço para exclusão social, mas hoje se busca a união de etnias, crenças e 

sexualidade. Entretanto o que é perceptível é a falta de preparo para lidar e acomodar os diferentes 

estereótipos sociais. Desde problemas estruturais como ausência de facilidades para os deficientes, como 

barreiras arquitetônicas. 

Metodologia:  

Para a realização deste estudo, primeiramente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o assunto, 

em seguida foi redigido o projeto que foi apreciado pelo Comitê de Ética da Universidade de Taubaté. Após 

a aprovação do Comitê de Ética, solicitamos autorização do proprietário das academias, e em seguida dando 

início à coleta de dados.O público alvo dessa pesquisa foi composto por 6 proprietários de academias nos 

municípios de Taubaté e Guaratinguetá SP entre a faixa etária de 20 a 60 anos do gênero feminino e 

masculino. A coleta de dados foi realizada mediante a aplicação de um questionário que irá conter 10 

perguntas abertas e 2 fechadas. Os dados foram coletados pessoalmente pelos pesquisadores, mediante 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos participantes. Os dados foram avaliados com 

base na análise de conteúdos a partir de critérios de repetição e de relevância(TURATO, 2003), com vistas a 

identificar categorias emergentes e eventuais tendências. A metodologia utilizada para análise desse estudo 

foi baseada no programa Microsoft Office Excel 2007 para analisar o questionário. Analisamos as respostas 

e logo após, demonstramos os resultados das questões abertas por meio de categorias. De acordo com 

Triviños e Molina (1999), os resultados da análise dos conteúdos devem refletir os objetivos da pesquisa e 

ter como apoio os indícios manifestos e capturáveis no âmbito das comunidades emitidas. A avaliação 

qualitativa interpretativa entende como dado todas as respostas que o pesquisador coletou na realidade do 

estudo. 

Resultado:  

O resultado das pesquisas em academias trouxe reflexões sobre a visão dos empreendedores regionais. Cerca 

de 67% acredita que seu empreendimento é adequado para qualquer pessoa, porém esse resultado contrasta 

com os 50% que disseram não possuir acesso específico com segurança (rampas com corrimão) e, ainda 

mais curioso, apenas 33% possuem banheiros adaptados. As questões qualitativas trouxeram respostas 

diversas, foram recepcionados grande gama de deficientes com vários tipos de limitações. Outro ponto que 

vale explanar é que 67% acredita que mesmo com as dificuldades de acesso impostos pela estrutura, seu 

empreendimento possui condições de atender de forma eficiente qualquer pessoa, com ou sem limitações.  

Conclusão:  

Mesmo com o número reduzido de academias com amplas condições para acesso de deficientes, todos os 

entrevistados disseram já ter recebido grupos especiais (com diversas deficiências), o que reforça a 

necessidade da conscientização no que tange toda a temática de igualdade. 
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Introdução:  

Toda relação é permeada pela comunicação, processo contínuo que envolve emissor e receptor, mas também 

elementos como canal, código e mensagem. A educação também é um processo, de ensino e aprendizagem, 

vivenciada por professor e aluno. Por meio de uma revisão da literatura este projeto abordará aspectos da 

comunicação entre professor / agente educador e aluno / ser em formação. Serão tratados os aspectos da 

comunicação, como conceitos embasam técnicas empregadas por docentes em salas de aula na educação 

infantil e de que forma é possível enriquecer, adequar ou corrigir práticas pedagógicas para atender de 

maneira mais eficaz o aluno / a criança.  

Metodologia:  

Desenvolvida a partir da década de 1920, a comunicação é uma área do conhecimento ainda muito jovem. 

Porém, não se trata de uma invenção do século XX. A Revolução da Impressão, que ocorreu com a invenção 

da prensa por Johannes Gutenberg, por volta de 1500, representa um importante marco para a civilização 

moderna. A partir do século XVII, com a chegada da eletricidade, há um impacto significativo na relação do 

homem com a sociedade em que vive. O século XIX marca a chegada da imagem - que traz, consigo uma 

nova forma de representar coisas e situações, além de alterar as relações com uma sociedade que passa a ser 

de massa. A década de 1990 é responsável pelo surgimento da internet, quando a comunicação chega ao seu 

ápice. A comunicação passa a ser com todos e em tempo real! Um dos pesquisadores da área é David K. 

Berlo, que dedica seus estudos a uma análise psicológica da comunicação. Por este motivo este teórico será 

a base para esta revisão de literatura. A partir do modelo estabelecido por Berlo (2003), toda comunicação 

humana possui uma fonte - este é o primeiro elemento deste modelo. Podemos estar falando de uma pessoa 

ou de um grupo. Elas precisam ter um objetivo, deve haver uma razão para que as pessoas dediquem-se à 

comunicação. Uma vez estabelecida à origem - aqui cabem as ideias, as necessidades, as intenções, as 

informações e um objetivo. Assim, a comunicação passa a ser necessária. Temos então o segundo elemento 

do processo - a mensagem. Para que haja comunicação, é necessário que o objetivo da fonte seja expresso 

em forma de mensagem. Através deste modelo, é possível observar que aspectos importantes para a 

educação, observados por Piaget (2003), Vygotsky (1984) e Wallon (2016) estão presentes na teoria de 

Berlo. 

Resultado:  

Podemos relacionar esta forma de ver a comunicação com as teorias da aprendizagem, uma vez que Piaget 

(2003) vai direcionar seus estudos para aspectos biológicos da formação humana, assim como Berlo (2003) 

relativiza as habilidades com os sentidos (canais). Já na percepção de Vygotsky (1984) há uma preocupação 

com aspectos externos ao ser humano, assim como são considerados a cultura e o sistema social por Berlo 

(2003). E Wallon (2016), que aborda em suas teorias a mescla entre o biológico e o social na formação do 

ser humano, que é - no fim - a conclusão de Berlo (2003), que observa que tudo vai interferir no processo de 

comunicação. A Comunicação Não-Violenta foi criada por Marshall Rosenberg, em 1984 na Califórnia. O 

Center for Nonviolent Comunication (CNVC) "baseia-se em habilidades de linguagem e comunicação que 

fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas” (ROSENBERG, 2006, 

p. 21).  

Conclusão:  

A utilização da CNV como uma forma de buscar a aproximação entre alunos e professores consiste em 

expressar as quatro informações muito claramente, seja de forma verbal, seja por outros meios. Entretanto, 

se observarmos a comunicação sob a visão de Berlo (2003), em que há um processo contínuo e com 

constante troca de papéis entre emissor e receptor, por meio do feedback, outro aspecto dessa forma de 

comunicação - a CNV - consiste em, além de expressar as informações, estar disposto a receber aquelas 

mesmas quatro informações dos outros.  
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Introdução:  

O uso de metodologias alternativas representa uma ruptura com o método convencional de ensino e tem sido 

aplicado por educadores nos últimos anos, em especial os métodos ativos que incentivam o aluno a 

participar mais das aulas, por meio de atividades práticas, sendo o protagonista do seu próprio conhecimento 

e o professor sendo mais o mediador desse processo. Esta abordagem, além de contribuir para novos 

conhecimentos, valoriza o potencial de aprendizado do aluno e pode ser usada no ensino das etapas do 

método cientifico através de experimentos científicos. Assim, o objetivo deste estudo foi testar a aplicação 

do método cientifico com crianças do ensino fundamental I usando uma abordagem interdisciplinar 

mesclando a biologia, informática, matemática, estatística e a língua portuguesa.  

Metodologia:  

A atividade foi realizada em dois dias com alunos do ensino fundamental I de diferentes escolas do 

município de Taubaté (SP) e foi monitorada por professores e alunos de graduação em Biologia - 

Licenciatura. No primeiro dia conversamos com os alunos sobre como se faz a ciência na prática e em 

seguida, eles observaram o jardim de uma das escolas com aproximadamente 100 rosas. Os alunos 

observaram roseiras com flores e outras sem e também que as plantas tinham tamanhos diferentes. Em 

seguida, discutimos quais perguntas e hipóteses poderiam ser investigadas com as rosas e explicamos a 

importância do estudo científico incluir vários indivíduos (amostras). Assim, foi definido que os alunos 

investigariam se a altura das plantas com flor era maior do que as plantas sem flor. Após, os alunos foram 

divididos em pequenos grupos com 2 ou 3 integrantes e cada equipe ficou responsável por um canteiro, onde 

mediram a altura de 14 roseiras com flores e 14 sem flores com o auxílio de uma trena. Os alunos foram 

responsáveis pela divisão das tarefas entre os integrantes e pela execução da atividade. No segundo dia a 

atividade ocorreu em um laboratório de informática e perguntamos a eles qual a melhor forma de comparar 

os dois grupos de dados e após um debate, concluíram que seria melhora usar a média. Os alunos se 

organizaram em duplas e calcularam as médias usando papel e lápis, depois aprenderam a construir uma 

planilha e fazer um gráfico simples no computador e por fim, elaboraram uma redação contendo todas as 

fases do experimento. Para finalizar, duas alunas foram voluntárias para gravar um vídeo explicando toda a 

atividade na presença dos colegas e professores.  

Resultado:  

O resultado biológico foi de que as roseiras com flores apresentaram altura entre 43 e 220 cm e média de 

106 cm de altura, enquanto que as roseiras sem flores eram bem menores, entre 18 e 83 cm e média de 45,5 

cm de altura, confirmando a hipótese inicial. Quanto á percepção por parte dos alunos, muitos ficaram 

entusiasmados em aprender matemática de uma forma diferente, prática e aplicada a uma situação do 

cotidiano deles. De acordo os professores da escola, vários alunos apresentam dificuldades de aprendizagem 

e foi perceptível essa dificuldade durante o desenvolvimento dos cálculos. Entretanto, na construção dos 

gráficos e da redação, os alunos apresentaram maior facilidade. 

Conclusão:  

A aplicação do método científico por meio da interdisciplinaridade e da atividade prática simples e rápida 

mostrou-se eficaz para o aprendizado dos alunos que apresentaram entusiasmo, interesse em aprender desta 

forma e prontos para outras atividades com a mesma abordagem.  
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Introdução:  

Projetos relacionados à produção de conteúdos para apresentação em feiras de ciências ou museus 

constituem uma grande oportunidade da escola criar um ambiente de integração com diferentes disciplinas, 

abrindo espaço para o estudo de trabalhos interdisciplinares e extracurriculares, fortalecendo os vínculos 

afetivos na formação cidadã dos alunos. Nesse contexto, as Disciplinas Eletivas visam despertar o 

autoconhecimento dos estudantes, para que consigam perceber seus potenciais pessoais e assim definirem 

habilidades a serem desenvolvidas para realizarem seus sonhos e desenvolverem seus Projetos de Vida. 

Além disso, elas têm como intuito exercer um papel educador na vida dos sujeitos, assumindo o desafio 

permanente na formação integral desses futuros agentes disseminadores para um planeta sustentável. Nesse 

contexto, a Eletiva “Cidades Educadoras: Museu Geoecológico Interativo” teve como objetivo pautar a 

compreensão da preservação ambiental no estudo reflexivo da Biosfera, resultando numa sala interativa e 

voltada à sensibilização dos alunos e visitantes. 

Metodologia:  

Foi desenvolvido um projeto para a Eletiva que faz parte do Programa de Ensino Integral (PEI), da E.E. 

Amador Bueno da Veiga, localizada na cidade de Taubaté/SP como parte integrante do projeto de vida 

desses alunos, para que interagissem e vivenciassem um pouco da história do planeta, desde os períodos 

passados, passando pelo presente e refletindo sobre o futuro, com temas voltados para a problematização e 

sensibilização do meio ambiente e de sua interação com o ser humano, e o que é preciso mudar nos hábitos 

da humanidade para termos um planeta sustentável no futuro. Foram utilizadas duas aulas semanais para que 

os alunos pesquisassem sobre o tema e produzissem textos, painéis e modelos com materiais recicláveis 

relacionados com cada período do planeta Terra. Representando os períodos anteriores ao surgimento do ser 

humano no planeta, foram montadas duas maquetes de vulcão, com meteoros e dinossauros. A transição 

entre o passado e o presente aconteceu no corredor na sala do museu, onde foi elaborada uma floresta 

interativa, com o objetivo de mostrar como é um ambiente sem intervenção humana e apresentar sua 

importância para o meio ambiente: foram utilizadas folhas secas, troncos e sementes para construir a 

serapilheira, para sensibilização do tato e olfato, além de sons da floresta, como vocalização de aves e 

anfíbios para a sensibilização auditiva. Demonstrando os impactos do ser humano no planeta, foram 

montados painéis de redes de pesca com plásticos de vários formatos, os quais ficaram confeccionados como 

animais de lixo, mostrando a influência negativa do homem nos ecossistemas. Para o futuro, foram 

montados infográficos sobre energias renováveis, e espalhados pela sala pensamentos e frases que levassem 

os visitantes a uma reflexão sobre o futuro do planeta que pode ser encontrar, que pode ser positivo ou 

negativo dependendo da ação humana. 

Resultado:  

Os materiais produzidos durante a eletiva foram dispostos em uma sala para a montagem do museu, e a 

floresta escura foi montada nos fundos, dividida do resto do museu por TNTs pretos na forma de um 

corredor com entrada e saída. A exposição do Museu Geoecológico Interativo ocorreu durante a 

Culminância da Eletiva, no dia 21 de junho de 2018, num evento aberto à comunidade e aos demais 

discentes e funcionários da escola, no qual os alunos participantes da Eletiva trabalharam como monitores, 

guiando os visitantes no interior do museu. Foram apresentados conteúdos referentes à origem do planeta 

Terra, estrutura das camadas da atmosfera e litosfera, um ambiente florestal conservado, os impactos do lixo 

nos oceanos, e energias renováveis, que levantaram questões sobre o futuro do planeta. O museu chamou a 

atenção do público visitante, principalmente a floresta escura, cuja ambientação impactou devido aos efeitos 

sonoros, diferentes do ambiente urbano. 

Conclusão:  
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Conclui-se que a eletiva contribuiu para desenvolver o trabalho em equipe entre os alunos, professores e 

estagiárias, com os alunos produzindo os conteúdos e os professores atuando como mediadores. Esse 

intercâmbio contribuiu para que os alunos revessem conteúdos aprendidos em sala de aula de forma prática, 

e conhecessem mais sobre as áreas de Biologia, Química e Geografia, pois tiveram a oportunidade de 

conversar sobre essas profissões no decorrer da eletiva. Além disso, eles puderam conhecer a organização de 

um museu de História Natural, e a importância deste para a disseminação de conhecimentos.  
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Introdução:  

O treino de força é um aspecto fundamental para que uma equipe de basquetebol atinja seus objetivos na 

temporada. Objetivo Geral investigar a periodização no basquetebol. Objetivo específico verificar como o é 

realizado o treinamento de força no basquetebol na categoria adulta. 

Metodologia:  

Para a realização deste estudo, primeiramente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o assunto, 

em seguida foi redigido o projeto que foi apreciado pelo Comitê de Ética da Universidade de Taubaté. Após 

a aprovação do Comitê de Ética, solicitamos autorização do Diretor de Esportes, e em seguida autorização 

dos participantes da pesquisa dando início à coleta de dados. Para obter os resultados desejados nessa 

pesquisa, investigaremos a periodização no basquetebol na categoria adulta, verificamos como os técnicos e 

preparadores físicos das equipes do basquetebol desenvolvem todos os tipos de força muscular. O público 

alvo dessa pesquisa foi composto por quatro técnicos e quatro preparadores físicos entre a faixa etária de 20 

a 40 anos do gênero feminino e masculino dos municípios de Taubaté e Pindamonhangaba SP. A coleta de 

dados foi realizada mediante a aplicação de um questionário que contém 10 perguntas abertas. Os dados 

foram coletados pessoalmente pelos pesquisadores no local de prática dos participantes, mediante assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos participantes. Os dados foram avaliados com base na 

análise de conteúdo a partir de critérios de repetição e de relevância (TURATO, 2003), com vistas a 

identificar categorias emergentes e eventuais tendências. A metodologia utilizada para análise desse estudo 

foi baseada no programa Microsoft Office Excel 2007 para analisar o questionário. Analisamos as respostas 

e logo após, demonstramos os resultados das questões abertas por meio de categorias. De acordo com 

Triviños e Molina (1999), os resultados da análise dos conteúdos devem refletir os objetivos da pesquisa e 

ter como apoio os indícios manifestos e capturáveis no âmbito das comunidades emitidas.  

Resultado:  

Os resultados encontrados em nossa pesquisa mostram que 87,5% dos preparadores físicos e técnicos 

utilizam a periodização para a melhora da performance e aumento da força, os autores ainda salientaram 

alguns pontos chaves fundamentais para o ganho de força. “Condução; da sessão de treino, é fundamental 

que a sessão de treino seja organizada e planeada. Assimilação; não avançar para exercícios novos e mais 

complexos sem que os prévios tenham sido assimilados. Rigor; é o rigor de todas as sessões dos exercícios 

que vai determina o sucesso da sua equipe. Atitude; é fundamental a responsabilização de todos os atletas 

pelo sucesso e insucesso da equipe”. Maquinas de musculação, pesos livres e pesos corporal foram os meios 

mais utilizados por todos os técnicos e preparadores físicos das equipes. 

Conclusão:  

Consideramos que a periodização do treinamento de força na modalidade de basquetebol é de grande 

eficácia e coloca o atleta em perfeitas condições para competições. 

Referências:  

OLIVEIRA.V. Paes. R. R O processo do desenvolvimento do talento: O caso do basquetebol. XII Congresso 

Brasileiro de Ciência do Esporte, Caxambu, Anais… p. 198. 2001. _____________V. O processo de ensino 

dos jogos desportivos coletivos: um estudo acerca do basquetebol. Dissertação (Mestrado) Mestrado em 

Educação Física, Unicamp, 200, Trabalho de Graduação Triviños e Turato, DAIUTO. M. Basquetebol: 

origem e evolução. 3. ed. São Paulo: Editora Iglu, 1991. 

  



 

33 

 

OCORRÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO PRECOCE NO VOLEIBOL  

SEDU201880927 

 
RENATA GABRIELA QUEDEROLI JOÃO PAULO TOLEDO MARCONDES VIVIAN CAROLINE DOS SANTOS 

VERAS  

Orientador(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO  

 

Introdução:  

A especialização precoce é quando a criança é iniciada na pratica esportiva antes do momento adequado, 

onde é cobrado da criança resultados em competições, seja pelos seus técnicos ou professores. O objetivo 

geral da pesquisa foi investigar a especialização precoce em ex atletas da modalidade de voleibol e o 

objetivo especifico verificar se houveram malefícios físicos e psicológicos, gerados a partir da 

especialização precoce. 

Metodologia:  

Para a realização deste estudo, primeiramente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o assunto, 

em seguida foi redigido o pré-projeto que foi apreciado pelo Comitê de Ética da Universidade de Taubaté. 

Após a aprovação do Comitê de Ética, solicitamos a autorização dos participantes da pesquisa dando início à 

coleta de dados. 

Resultado:  

Para obter os resultados desejados nessa pesquisa, investigamos a especialização precoce em ex atletas da 

modalidade de voleibol e verificamos se houveram malefícios físicos e psicológicos, gerados a partir da 

especialização precoce. 

Conclusão:  

consideramos que ocorre a especialização precoce no voleibol de acordo com todos esses fatores como a 

cobrança de pais e treinadores que exigem das crianças em formação resultados não compatíveis com a 

idade e maturação biológica, privando as de se divertirem esquecendo o lado lúdico do esporte tornando as 

adulto em miniatura levando a saturação do esporte causando um trauma que eles levarão para o resto de 

suas vidas.  

Referências:  

De acordo com Triviños e Molina (1999), os resultados da análise dos conteúdos devem refletir os objetivos 

da pesquisa e ter como apoio os indícios manifestos e capturáveis.(TURATO, 2003), com vistas a identificar 

categorias emergentes e eventuais tendências. 
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Introdução:  

Educação ambiental é uma dimensão da educação, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter 

social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar as atividades 

humanas com a finalidade de torná-las plenas de prática social e de ética ambiental. Ela busca despertar a 

preocupação, individual e coletiva, da população com o meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento de 

uma consciência crítica, estimulando o enfrentamento das questões ambientais e sociais. Neste contexto, fica 

visível que a educação ambiental dentro da instituição escolar é de extrema importância, pois nesse ambiente são 

formados novos cidadãos, que podem adotar práticas sustentáveis e praticar o consumo moderado de recursos 

naturais, de forma a repassar seus conhecimentos adiante. Partindo desses princípios, esse trabalho teve como 

objetivo criar e aplicar atividades práticas que proporcionassem o senso crítico dos alunos quanto aos temas 

relacionados ao Meio Ambiente e sustentabilidade. 

Metodologia:  

Nesse projeto foi abordado o tema Educação Ambiental, devido à demanda relatada pela professora supervisora, 

já que os alunos desperdiçavam a comida da escola e faziam o descarte incorreto de lixo (no chão da escola e 

arredores). A proposta consistiu em complementar as aulas regulares com uma sucessão de práticas sobre o Meio 

Ambiente, através do letramento científico. O projeto iniciou com a reforma do laboratório existente na escola, 

que estava abandonado e inutilizado pelos professores. Após a limpeza e organização do laboratório, foram 

criadas aulas práticas com temas relacionados ao Meio Ambiente, os seres vivos que o compõe, os impactos 

causados pelo ser humano e a preservação dos recursos naturais, utilizando para isso diversos recursos, como 

aulas práticas em laboratório, vídeo aulas, debates e criação de conteúdo. Foram ministradas seis atividades para 

os alunos do 6º e 7º ano, abordando os temas relacionados com os recursos naturais do planeta, ecologia e 

biodiversidade. Além disso, durante o projeto os alunos produziram dicionários científicos, com os significados 

de palavras apresentadas em sala de aula as quais eles não conheciam ou tinham dúvidas, que serviram para a 

criação de um portfólio para cada aluno ao final do projeto. 

Resultado:  

Durante a realização do trabalho foi possível proporcionar aos alunos aulas diferenciadas, de forma que não só 

aprendessem e conseguissem diagnosticar os problemas ambientais do planeta, mas também da comunidade em 

que vivem, além de elaborar medidas a serem tomadas para a resolução dos mesmos. Os alunos passaram a 

demonstrar mais interesse nas aulas e a se tornaram mais participativos, apresentando questionamentos sobre os 

temas e buscando novas informações. Também foi possível notar que houve uma mudança no comportamento 

deles dentro do ambiente escolar, como por exemplo, a realização do descarte correto do lixo.  

Conclusão:  

No decorrer do desenvolvimento do projeto e com a evolução da participação dos alunos durante as aulas, foi 

possível observar uma melhora significativa no pensamento crítico e na argumentação dos discentes, concluindo 

então que houve assimilação dos conteúdos passados no decorrer do projeto sobre a importância de se preservar 

o meio ambiente. 
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