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Extensão (ENAEXT)
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

A ESCOLA PÚBLICA COMO ESPAÇO DE CO-FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
POR UMA RELAÇÃO PRÁTICA-TEÓRICA INDISSOCIÁVEL
LUIZ ROGÉRIO ROMERO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
ISABELA TEIXEIRA COELHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
RENAN SILVA BUCCKI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
A formação de professores no Brasil tem ocupado espaços de discussões em diversos âmbitos da
sociedade. Novos encaminhamentos para a prática docente têm sido apontados na literatura e
legislação corrente. Observa-se especificamente na área de Educação Física a proposta de várias
abordagens, sobretudo a partir de 1980. Neste sentido, considerando as intensas mudanças na
sociedade contemporânea, busca-se a sistematização de cursos de formação de professores que
possam atender as necessidades reais evidenciadas na educação básica. Destaca-se neste sentido,
os projeto de extensão universitária e o Programa Institucional de Iniciação à docência - PIBID
Subprojeto Educação Física, vinculados ao Curso de Educação Física da FCT/UNESP/PP. Estes
projetos são desenvolvidos em escolas públicas e enfatizam o aperfeiçoamento de docentes em
formação. Desse modo, o objetivo deste presente trabalho foi descrever as contribuições da
participação no projeto de extensão multiplicando saberes: ludicidade e qualidade de vida na
infância e Subprojeto PIBID Educação Física FCT/UNESP para a formação de professores de
Educação Física. Como método, optou-se pela abordagem qualitativa, tipo pesquisa-ação. A
análise foi realizada a partir dos relatórios e portfólio dos bolsistas participantes. Todas as aulas de
participação dos universitários foram precedidas de planejamento das aulas em conjunto com os
professores de Educação Física das escolas. Posteriormente, também participavam das aulas de
modo estabelecido no programa construído. Ao final, realizava-se a avaliação da aula decorrida,
também busca de literatura para o apoio na compreensão deste cenário prático da Educação
Física Escolar. Após estes encaminhamentos elaborava-se o planejamento das próximas
aulas/ações. Aponta-se que o acompanhamento do efetivo exercício da prática docente nas aulas
de Educação Física Escolar contribuiu para a formação dos discentes. As vivências possibilitadas
pela aproximação do professor e suas atribuições também foram de elevada relevância. Outro
destaque foi em relação as experiências de conhecer o local de atuação e características dos
grupos escolares, elaborar o plano de aula em conjunto com o professor da escola, auxiliar na
aplicação do plano de ensino, avaliar, discutir e organizar as ações seguintes para as mesmas
turmas. Esta sistemática de atividades tem contribuído significativamente para a formação destes
universitários. Ressalta-se a frequente aproximação entre teoria e prática nos procedimentos
adotados nos projetos analisados neste estudo. Estas ações ainda em momentos de formação
acadêmica favorecem possibilidades de compreensão das reais condições de trabalho nas escolas
públicas e a ampliação do seu compromisso social e politico enquanto professor CAPES - PIBID.
PROEX - UNESP.
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Ensino (ENAENS)
Poster

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
RONALDO GARCIA ALMEIDA - ETEC DOUTOR LUIZ CÉSAR COUTO
GIÓRGIA ANDRADE REGIANI FERREIRA MARTINS - ETEC DOUTOR LUIZ CÉSAR COUTO
IVONE CRISTINA DE PAIVA LOURENÇÃO - ETEC DOUTOR LUIZ CÉSAR COUTO
A escola e a família, para se tornarem parceiros de sucesso, devem trabalhar unidas, para garantir
uma educação de qualidade aos filhos e não simplesmente cumprir uma obrigatoriedade de
acordo com as políticas educacionais. Percebemos que a união entre ambas é o grande caminho a
ser trilhado com paciência, respeito, dedicação, amor, no desenvolvimento do aluno e na sua
formação para o mercado de trabalho. Escola e família não devem esquecer que essa vida é breve
e nosso papel só enriquece se temos como objetivo compartilhar, dividir e contribuir para que
outros vivam melhor, principalmente aqueles com quem convivemos e amamos. Ambos devem
agir em conjunto. A própria escola tem de mostrar coesão e transparência, trabalhando em
equipe. Atualmente, a família tem passado para a escola a responsabilidade de instruir e educar
seus filhos e espera que os professores transmitam valores morais, princípios éticos e padrões de
comportamento, desde boas maneiras até hábitos de higiene pessoal. Justificam alegando que
trabalham cada vez mais, não dispondo de tempo para cuidar dos filhos. - Descrever a importância
do Trabalho de Conclusão de Curso na formação do aluno e para a sua inserção no mercado de
trabalho; - Demonstrar a importância da família na qualificação do educando. É um relato do que
ocorreu com os alunos do 3° Módulo do Curso Técnico em Informática da Etec Dr. Luiz César
Couto, na disciplina de TCC durante o 2° semestre de 2014. Após a aula inaugural foram
apresentadas as propostas: a uniformização do vestuário das equipes, a participação da família e
amigos, autoridades municipais, a sociedade local e regional, organizações e empresas. A
participação dos pais foi de suma importância, pudemos perceber a confiança dos alunos durante
o processo e, principalmente na qualificação final. A presença dos familiares durante as reuniões
agendadas de acordo com a disponibilidade da família, era notório o comprometimento,
responsabilidade e postura dos alunos no TCC. É explicitamente claro o quanto a família tem papel
decisivo no sucesso ou fracasso durante esse processo e também salientar a relação afetiva
professor-aluno para a construção de um trabalho que possa fazer a diferença, que promova uma
aprendizagem colaborativa no processo de ensino, que foi constatado no cotidiano das aulas
semanais e durante as reuniões de orientação, observadas no trabalho como professor orientador,
certamente, uma pesquisa de campo posterior pode explorar mais o tema. A discussão realizada a
partir da pesquisa bibliográfica apresentada não tem a pretensão de ser finalizada, e sim um
momento de reflexão diante dos fatos nesse semestre e de provocar reflexões, promover uma
pesquisa de campo com os demais cursos da unidade escolar. O trabalho proporcionou refletir
sobre a participação dos pais na vida escolar dos seus filhos. A escola e a família devem ser um elo
para que a ajuda seja mútua de forma que o aluno não tenha nenhum prejuízo no seu
desenvolvimento.
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Pesquisa (ENAPI )
Poster

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

A IMPORTÂNCIA DA MEDIAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
MARCIA ROSSI MAIORCHINI DA ROCHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O trabalho aborda a importância da ludicidade e a mediação do professor de Educação Física,não
somente como entretenimento ou aspecto motor,mas como atividades que possibilitam o
desenvolvimento da criança em um todo e principalmente sua afetividade e socialização,onde a
falta de interação,motivação e estímulo à criança,pode afastá-la da convivência em grupo e do
prazer pela atividade física. Aprofundar os conhecimentos teóricos sobre a prática educativa,o
desenvolvimento humano e o componente lúdico para valorizar as aulas de Educação
Física,estimulando as crianças a gostarem de si mesmas,facilitando o convívio social com os
demais,para que aprendam a viver e a conviver com as diversidades e diferenças e motivando a
prática de atividades físicas. Para a construção científica de referido trabalho,sua metodologia
está voltada a pesquisa de natureza bibliográfica. Procuramos nos nortear no estudo das
premissas educacionais contemporâneas,nos quatro pilares da educação,nos Parâmetros
Curriculares Nacionais de Educação Física para o Ensino fundamental I,com análise dos conteúdos
conceituais, procedimentais e principalmente atitudinais,que valorizam as práticas educativas
socializadoras e pautadas na construção de valores,para promover uma reflexão no tocante ao
fazer pedagógico do professor de educação física e buscar meios que o orientem a planejar uma
aula com maior qualidade,promovendo a socialização,a interação e a motivação das crianças nas
séries iniciais do Ensino Fundamental . Destacamos o estudo da Pedagogia Interacionista à
pesquisa, embasada através de experiência profissional, conversando com alunos do Ensino
Fundamental II que não queriam fazer a aula de Educação Física, foi levantando que a maioria não
foi bem sucedida nos anos do Fundamental I. Percebemos que quando o professor tem a
consciência de oferecer atividades adequadas a cada fase do desenvolvimento dos seus alunos e
se fundamenta nos conhecimentos da educação lúdica,o brincar se torna motivador,e criando um
clima especial para o acontecimento da aprendizagem e do bem estar,aproximando as crianças do
professor e dos demais. Ao aplicar a aula o professor precisa observar o intrínseco e o extrínseco
da criança,muitas sentem dificuldades de fazer parte de um grupo de amigos,outras se
amedrontam se enfurecem e muitas vezes são deixadas de lado pelos colegas,se o professor
estiver preparado para tal situação,dominará suas aulas e proporcionará momentos de
aprendizado mais concreto. Foi constatada a importância do estudo relacionado ao
desenvolvimento humano,trazendo a oportunidade de relacionar as brincadeiras pela idade e
fases em que as crianças se encontram e como é importante o professor mediar várias situações
relacionadas à socialização e a conduta das crianças em relação à aceitação das regras,das
diversidades e das diferenças,devido às crianças nessa fase do Ensino Fundamental I estar mais
aptas a brincadeiras coletivas e terem noção de cooperação.
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Ensino (ENAENS)

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

Comunicação oral

A PROGRESSÃO CONTINUADA NO ESTADO DE SÃO PAULO
KATIA KAYAHARA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
EDILAINE TIRABOSCHI DE OLIVEIRA BERTUCCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Em geral, os pensadores que discutem a progressão continuada afirmam que ela colabora para a
permanência do aluno na escola e seria, portanto, um elemento indispensável para a
democratização da educação. Por outro lado, há os que afirmam que a progressão é
desmotivadora, já que o aluno não seria mais reprovado ao final do ano letivo. Portanto, a
progressão continuada é um tema controverso, discutido por professores, acadêmicos e sociedade
em geral, desta forma, entender e discutir os mecanismos da progressão continuada pode ser útil
no entendimento dos fatores que podem contribuir, mesmo que de forma tímida, para a melhoria
de ensino e desvendar os mecanismos que vem causando a baixa qualidade de ensino na rede de
ensino pública do estado de São Paulo. Analisar os mecanismos da progressão continuada. Foi
realizado um levantamento bibliográfico, no qual foram consultadas obras acadêmicas e a
legislação referente à progressão continuada. Percebe-se um distanciamento entre os objetivos da
progressão continuada e o discurso de pais, alunos e professores a cerca do tema. Assim, por um
lado, na teoria a progressão continuada tem o objetivo de democratizar o ensino, por outro, pais
alunos e professores, acreditam que é justamente que a não reprovação do aluno é um dos
causadores da baixa qualidade da educação pública paulista, segundo aponta estudo do Instituto
Data Popular, em pesquisa encomendada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do
Estado de São Paulo (APEOESP) 94% dos pais, 75% dos alunos e 63% dos professores, não são
favoráveis ao modelo de progressão continuada que está implantado nas escolas paulistas. A
LDBEN em seu artigo 22 permite que cada sistema de ensino defina a sua forma de organização.
Desta forma, abre a premissa para que os sistemas possam se organizar em ciclos, o que não é
uma ideia recente, segundo Viegas 2002, há décadas já há tentativas se implantar este sistema nas
escolas paulista. Entretanto, segundo Silva 2015, a progressão continuada é um importante
instrumento de combate à reprovação e, consequentemente, da exclusão gerada por ela,
entretanto, aponta que a implantação deste modelo não aconteceu de forma democrática. A
progressão continuada vem sendo apontada por pais, educadores e alunos como uma das causas
da Baixa qualidade de ensino na rede pública paulista, portanto, é possível perceber uma
desconexão entre o que é percebido pelos atores que compõe o ambiente escolar, e os objetivos
que a progressão continuada pretende alcançar. Ao analisar documentos oficiais e trabalhos
acadêmicos acerca do tema, percebe-se que há uma desconexão entre teoria e prática, pois para
que o modelo da progressão continuada funcione efetivamente, é necessário que haja uma
mudança de paradigma dentro das escolas, para que ela se torne de fato inclusiva. Além disso, os
mecanismos de recuperação e avaliação necessitam ser repensados, para que haja de fato um
processo de avaliação formativa e um processo de recuperação efetivo.
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Pesquisa (ENAPI )
Poster

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

A MÚSICA COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO FUNDAMENTAL
FÁBIO FRANCISCO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
EDILAINE TIRABOSCHI DE OLIVEIRA BERTUCCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O tema busca destacar a importância da música no Ensino Fundamental, a partir de um estudo
bibliográfico mostrando que a música por ser um recurso didático que contribui com a
aprendizagem, ainda há pouco reconhecimento e uso habitual no ambiente escolar. A presente
pesquisa apresenta uma reflexão de vários autores que citam a importância da música como
agente motivador no processo de ensino aprendizagem. PINTO (2001, p. 224), a música é definida
como um meio de interação social, produzida por especialistas (produtores) para outras pessoas
(receptores); o fazer musical é um comportamento aprendido, através dos quais sons são
organizados, possibilitando uma forma simbólica de comunicação na inter-relação entre indivíduo
e grupo. Destacar a importância da música no Ensino Fundamental. Analisar a prática
docente. Com o intuito de atingir os objetivos deste trabalho trata de uma pesquisa bibliográfica,
utilizando livros, artigos monografias, visando explorar as ideias e opiniões de seus autores, acerca
o tema. O estudo vem mostrar que as escolas devem motivar os educadores a utilizar a música
como recurso didático que auxilia no desenvolvimento da inteligência, do aperfeiçoamento,
habilidades e competências do indivíduo. Para DUARTE (2011), a música na sala de aula revela
uma forte carga afetiva dos sujeitos envolvidos, encontra-se a própria natureza da linguagem
musical facilitando as narrativas, práticas reflexões ou interpretações de professores e
alunos. Homem e Música andam juntos desde os primórdios (ARTEN; ZANCHETA; LOURO, 2007). A
música está presente em todas as culturas e pode ser utilizada como fator determinante nos
desenvolvimentos motor, linguístico e afetivo de todos os indivíduos. (MARTINS, apud GARCIA,
SANTOS, 2012). "O homem em qualquer época de sua existência, em qualquer cultura de nossa
civilização fez e faz música" (ARTEN; ZANCHETA; LOURO, 2007, p. 18). Portanto a pesquisa
evidencia a necessidade de esclarecer que a música deve ser vista como um Recurso Didático no
Ensino Fundamental que auxilia a aprendizagem nas unidades escolares, visto que seu uso deve
ser aplicado com atividades diretamente voltadas para a promoção da aprendizagem dos alunos e
sua formação, em acordo com os objetivos educacionais propostos. A pesquisa evidencia que a
utilização da música em sala de aula auxilia na formação do indivíduo. Sendo assim utilizar a
música como um Recurso Didático na construção do conhecimento tem trazido efeitos positivos
para chegar ao conteúdo de uma disciplina quando ligamos os elementos que integram a música,
ou as palavras que a compõe, sua estrutura, gênero, e ainda sua utilização valoriza a expressão
humana, a expressão do aluno em sala de aula, desperta para outras habilidades alcançando
melhorias na qualidade de ensino.
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Pesquisa (ENAPI )
Poster

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

A PESQUISA JURÍDICA NA ERA DO VIRTUAL: A VISÃO DOS DOCENTES
RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Com a presença da tecnologia de informação e comunicação impõe-se a necessidade de formular
propostas para o ensino jurídico capazes de levar o profissional do Direito a refletir sobre como tal
tecnologia pode auxiliar a obter informação para as exigências sociais, formando, assim não só um
profissional, mas também um cidadão. O presente estudo tem como objetivo conhecer o
pensamento dos professores do curso de Direito de uma Universidade Pública do Estado do Mato
Grosso do Sul sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação na pesquisa jurídica. A
pesquisa foi cadastrada na plataforma Brasil, comitê de ética, sob no número CAAE
29698514.8.0000.5515. Desenvolveu-se a partir de uma abordagem qualitativa, utilizando como
procedimento o estudo de caso. Fez-se inicialmente uma pesquisa bibliográfica com autores que
estudam a importância da pesquisa no curso de Direito e a influência das tecnologias de
informação e comunicação como ferramenta para a pesquisa jurídica. Além da pesquisa
bibliográfica realizou-se análise documental dos Planos de ensino das disciplinas do curso de
Direito da Universidade do Mato Grosso do Sul que envolvem a Metodologia da Pesquisa científica
a fim de observarmos se a ementa contempla a questão da pesquisa na era da tecnologia e uma
entrevista com seis docentes do curso de Direito pesquisado. Esta entrevista buscou traçar o perfil
do professor; suas concepções e práticas com o uso da tecnologia de informação e comunicação
como ferramenta de pesquisa; principais obstáculos e formas de superá-los e finalmente a
formação docente para a pesquisa na era da tecnologia Como resultado observou-se que no
plano de ensino da disciplina de Metodologia da Pesquisa científica contempla-se a questão da
tecnologia na pesquisa, destacado na ementa como "ferramentas de busca da tecnologia da
informação e comunicação para pesquisa". Com as respostas dos docentes viu-se que os mesmos
tem conhecimento da importância da TIC na pesquisa, sendo citado não apenas a internet como
tecnologia que facilita a informação, mas também músicas, documentários, revistas eletrônicas.
Porém foi salientada a necessidade de mais formação e treinamento a fim de que a exploração
destes recursos seja ainda maior Percebe-se que na realidade pesquisada que os docente tem
consciência e formação para o uso da TIC como ferramenta de busca de informação, mas é
essencial que se torne realidade a formação continuada. Baseados na necessidade do acesso a
informação e na existência da tecnologia da informação e comunicação para auxiliar tal realidade,
o presente estudo mostrou a necessidade de uma pesquisa jurídica reflexiva que considere a
emergente sociedade: a dos homens virtuais, para que o silogismo da sociabilidade onde o
homem, aí a sociedade, onde a sociedade, aí o Direito, continue válido também nos dias atuais,
com as transformações tecnológicas.
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A UTILIZAÇÃO DOS JOGOS E BRINCADEIRAS EM AULA: UMA IMPORTANTE FERRAMENTA PARA OS
DOCENTES NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM
NAYARA DA SILVA CARDOSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
EDILAINE TIRABOSCHI DE OLIVEIRA BERTUCCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Este trabalho de pesquisa vem mostrar que a brincadeira é um fenômeno cultural e
extremamente importante no processo de ensino aprendizagem e justifica-se por fazer uma
reflexão da necessidade da prática pedagógica voltada para a utilização do lúdico como uma
ferramenta para trabalhar a concentração, interação e o desenvolvimento de estratégias, o que
favorece a aquisição de um raciocínio lógico com argumentação, base de toda a
aprendizagem Refletir a utilização do lúdico no processo ensino aprendizagem. Analisar a
importância das brincadeiras na formação do indivíduo. Este trabalho de pesquisa trata de uma
abordagem qualitativa, utilizando livros, artigos, monografias, visando explorar as ideias e
opiniões de seus autores sobre a importância do lúdico como um recurso pedagógico. O estudo
demonstrou que muitos autores ressaltam a importância do brincar no desenvolvimento da
criança, assim como Vygotsky (1984), pois à medida que colocamos a criança frente às situações
imaginárias, as mesmas podem ampliar seu desenvolvimento, bem como a interação social.
Portanto professores devem estar preparados para trabalhar com jogos e brincadeiras em sala de
aula reconhecendo as características dos alunos e adequando os conteúdos de acordo com a
realidade atual para que o ensino obtenha qualidade. A pesquisa aponta a relevância da
participação do lúdico no processo educativo, pois é por meio dele que o ser humano amplia suas
experiências, desenvolve sua capacidade de raciocínio e adquire novos comportamentos. Nas
brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a
atenção, a interação, a memória, a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de
socialização, por meio da interação, da utilização e da experimentação de regras e papéis sociais.
(LOPES, 2006, p. 110). Quando o indivíduo interage com as atividades lúdicas, ele passa a ter a sua
formação definida por meio de suas ações. Dessa maneira, o indivíduo estará fazendo uso de sua
capacidade descoberta, concentração e criação. Utilizar o lúdico como ferramenta de ensino e
aprendizagem é de grande importância no ensino aprendizagem de qualidade Diversos autores
comprovam que é possível reunir dentro da mesma situação, o lúdico e o educar. Vale ressaltar
que o professor deve ter consciência que os jogos e brincadeiras não são as únicas opções para
melhorar tal processo, mas são ferramentas essências na busca por melhores resultados na
educação. Nossa sociedade está voltada para o conhecimento de forma significativa e a escola é o
espaço motivador desse conhecimento, assim as práticas lúdicas vem com o propósito de adequar
a aprendizagem em suas mais diversas formas. A forma positivista que a escola idealiza o ato de
aprender exige uma nova perspectiva de avanço que esteja ligado ao lúdico para alcançar a
perfeição das experiências escolares, tornando o processo ensino aprendizagem mais eficaz.
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A VITIMIZAÇÃO DA AÇÃO DOCENTE NA SOCIEDADE DO ESPETÁCULO
WILLIAM HENOCH ALVES PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
EDILAINE TIRABOSCHI DE OLIVEIRA BERTUCCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O tema articulador tem em vista uma reflexão sobre as referências bibliográficas na qual a
sociedade vem sendo o espetáculo deste projeto. Nesta perspectiva, este trabalho propõe uma
discriminação dos principais erros cometidos pela sociedade que deixa de lado o compromisso
com as regras sociais e passa a viver somente pela aparência sendo protagonista de uma
sociedade cada vez mais insatisfeita e principalmente intolerante. A presente pesquisa pretende
sublinhar a necessidade realinhamento da postura da sociedade contemporânea, que vive uma
inversão de valores morais e éticos o que se esbarra na capacidade do profissional de educação
em lidar com essas diferenças, desenvolvendo uma metodologia de promoção e fuga do
espetáculo e superficialidade. Este trabalho tem por objetivo verificar o grau de
comprometimento da sociedade com a proposta de educação atual, e analisar as principais
consequências sofridas devido à falta de um planejamento adequado que contemple as
especificidades de cada disciplina. Este trabalho de pesquisa trata de uma abordagem qualitativa,
utilizando livros, artigos, monografias, visando explorar as ideias e opiniões de seus autores. O
estudo demonstrou que a sociedade atual está mais ocupada em apresentar o aspecto aparente
do que realmente aquilo que lhe ofereça consistência em diferentes aspectos sociais. Tal
comportamento formata um ideal de superficialidade, onde as pessoas não buscam os resultados
adequados para obter uma aprendizagem facilitadora e significativa, e sim preferem o simulacro
como articulador de conquistas. A pesquisa evidencia a necessidade de delinear os principais
índices educacionais e classificando os resultados obtidos sobre o aproveitamento e rendimento
nas escolas públicas de educação básica. O efeito de tal espetáculo leva a humanidade a alienação
do espectador. A alienação do espectador em favor do objeto contemplado (o que resulta de sua
própria atividade inconsciente)(DEBORD, 1997, p. 24). O autor elucida a atitude alienada dos
docentes e má formação dos discente que compromete a capacidade de conhecimento
principalmente em avaliações de concursos ou processos de seleção, onde a falta de compromisso
na educação pode afetar o indivíduo se ele viver somente na aparência negando sua própria
essência humana. Acreditamos com esta pesquisa apresentar a relevância sobre os prejuízos que o
descompromisso com a educação pode trazer para a sociedade. O grupo social deve ter a
consciência da importância da formação e absorção do conhecimento, e procurar meios para a
efetivação nos estudos, visto que, a educação brasileira é o cenário precário dos grupos
descomprometidos com estudos. De acordo com PERRENOUD (2001), espera-se dos docentes, um
planejamento com estratégias e ferramentas para que haja uma aprendizagem significativa
ressaltando suas competências em ensinar.
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ALFABETIZAÇÃO DE UM ESTUDANTE COM SÍNDROME DE DOWN UTILIZANDO O OBJETO DE
APRENDIZAGEM VIAGEM ESPACIAL.
ANDRESSA RUYS DE MELLO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
Ao longo dos tempos a tecnologia foi se fazendo presente na vida das pessoas, de maneira que
hoje é difícil que alguém não faça uso dela, em especial do computador. Na educação foi um passo
muito importante porque contribuiu de forma significativa, já que é uma realidade que quase
todos os estudantes já estão acostumados, com o uso do celular e do computador para suas
tarefas cotidianas. No âmbito educacional, um dos recursos que a tecnologia oferece são os
Objetos de Aprendizagem (OA). Os OA são softwares que podem auxiliar o processo de ensino e
aprendizagem, propiciam grande interatividade entre o estudante e os softwares utilizados,
oferecendo facilidade, flexibilidade e oportunidade para o estudante construir seu
conhecimento.Nesta pesquisa o OA utilizado foi a Viagem Espacial, que trabalha a alfabetização,
com base na teoria de Emília Ferreiro sobre Psicogênese da Língua Escrita. O uso do OA se faz por
meio de atendimentos no Centro de Promoção para Inclusão Digital, Escolar e Social (CPIDES), que
se encontra na Faculdade de Ciências e Tecnologia-UNESP de Presidente Prudente, essa utilização
ocorre por meio dos atendimentos que tem duração de uma hora, uma vez por semana. O
objetivo da pesquisa é verificar quais são os avanços do estudante com o uso do software e se
esse recurso auxilia no aprendizado, com enfoque para a alfabetização. O método utilizado na
pesquisa é viabilizado mediante uma abordagem qualitativa, mediante o estabelecimento de uma
relação indissociável entre o sujeito e o pesquisador. Os materiais utilizados para a realização da
pesquisa é o Objeto de Aprendizagem A Viagem Espacial. Para a aplicação dos Objetos de
Aprendizagem foi construído um roteiro de observação, composto pelas atividades realizadas pelo
estudante, o seu comportamento durante o atendimento e a verificação dos objetivos da
atividade. O resultado parcial da pesquisa foi positiva, através das atividades do OA o estudante
começou a perceber o som de cada letra, isso aconteceu devido ao som que o próprio software
possui. Além disso, o estudante está na transição da fase Pré- Silábica para a Silábica, está
reconhecendo que para escrever uma palavra é preciso ter uma quantidade mínima de letras, isso
está ocorrendo devido as atividades que é preciso o aluno completar a letra. O software trabalha
com as diferentes fases de alfabetização e com diferentes tipos de atividades,dessa maneira o
aluno realiza diferentes tipos de atividades, mas com um objetivo que é o de avançar para a
próxima etapa, que é a Fase Silábica. Conclui-se que o uso do software A Viagem Espacial para o
aprendizado dos estudantes com Síndrome de Down pode auxiliar em seu desenvolvimento
psicomotor e de leitura instigando-os a refletir, explorar, depurar suas ideias em uma abordagem
Construcionista, Contextualizada e Significativa (CCS) (SCHLÜNZEN, 2000). Com o uso das TDIC o
ambiente de aprendizagem é mais criativo. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo- FAPESP
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ANÁLISE DO PERFIL DO INGRESSANTE DA UNOESTE COM BASE DE DADOS DO VESTIBULAR DE
INVERNO X VESTIBULAR DE VERÃO
GABRIELLE GOMES DOS SANTOS RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CRISTIANE MACIEL RIZO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
EDUARDO HENRIQUE RIZO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
LUCIMARA CARVALHO DE ANDRADE SANCHES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
A avaliação do perfil do ingressante tem grande importância na tomada de medidas que
interferem positivamente na vida do estudante e no crescimento da IES. Essas avaliações são
realizadas pelas Comissões Próprias de Avaliação (CPAs), que tem a responsabilidade de coordenar
os processos internos de avaliação da IES, de sistematização e prestação de informações
solicitadas pelo INEP. Com isso, o objetivo dessa pesquisa é analisar um conjunto de dados do
perfil dos alunos ingressantes no 2º Semestre de 2014 e 1º Semestre de 2015, coletados por meio
de procedimentos de autoavaliação (Questionário do Perfil do Ingressante), a fim de detectar
eventuais diferenças entre os ingressantes nos 2 semestres. O questionário foi criado com o
auxílio do SAv (Sistema de Avaliação On-line da UNOESTE). Para atingir os objetivos foram
trabalhados tais passos: coleta de dados junto à CPA/UNOESTE; seleção das variáveis; criação de
quadros e gráficos comparativos e análise dos resultados. Dentre o total de questões, foram
selecionadas oito, consideradas relevantes para análise. A análise do conteúdo do questionário se
deu através de representações gráficas construídas com auxílio do software Excel. Nas perguntas
fechadas realizou-se uma análise descritiva e nas perguntas abertas realizou-se uma análise léxica,
a fim de detectar os temas mais recorrentes nas respostas. Os resultados mostraram algumas
diferenças entre os alunos ingressantes nos 2 semestres. Grande parte do público ingressante no
meio do ano possui entre 20 e 40 anos e depende principalmente de bolsas para manter-se na IES.
Já a maioria dos ingressantes no início do ano possui entre 17 e 19 anos e dependem de recursos
dos pais ou responsáveis para manter-se no curso. Em ambos os períodos de ingresso, o principal
motivo de escolha do curso foi a Qualidade de Ensino e os principais motivos da escolha da
formação profissional foram Afinidade com a área/Realização Professional e Mercado de Trabalho.
Sobre a prática de esporte, quase 50% dos alunos não praticam esporte, além disso, 80% não fala
outro idioma. Quanto ao processo adaptativo ao curso, em torno de 70% dos alunos disseram
estar com dificuldades quanto a isso e a análise léxica mostrou que os alunos encontram
dificuldades principalmente com: adaptação com a rotina de estudos, novas matérias, falta de
tempo para se dedicar aos estudos e problema de compreensão com alguns professores. A partir
dos resultados, notou-se que o público que ingressa no meio do ano tende a ser mais velho e mais
humilde, talvez porquê a concorrência é menor nessa época. Além disso, a grande quantidade de
alunos jovens que ingressam no início do ano pode ser consequência dos alunos que terminam o
ensino médio e já ingressam no ensino superior. Portanto, conclui-se que o perfil do aluno
ingressante no 1º e no 2º semestre difere em alguns aspectos, como na idade e do que dependem
para se manter no curso, mas para a maioria das questões eles apresentam resultados bem
semelhantes.
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ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
MIRIAN MARTINS DA SILVA BAKER - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
KATIA MARIA ROBERTO DE OLIVEIRA KODAMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
O ensino de Arte está presente como componente curricular há 40 anos nas escolas do país e tem
gerado muitos questionamentos, principalmente quanto aos conteúdos que devem ser
abordados. Construir uma prática pedagógica para efetivar, um ensino das artes focado na
valorização dos saberes presente na comunidade educativa.Promover aprendizagens que
desenvolvam o potencial criativo e expressão estética de todos os envolvidos.Desenvolver e
provocar novas formas de ver o cotidiano e nele as manifestações das diferentes linguagens da
Arte. Promover um ensino de Arte pautado na presença de uma educação visual e valorização das
culturas do país. O trabalho do PIBID engloba o sentido de uma pesquisa participativa e pode ser
compreendido em duas dimensões: a relação teoria e prática na busca de sua interação dialética,
e, indo ao encontro do que BORDA (1984) chama de "ciência emergente, ciência popular", na
proposição de práticas educativas vinculadas ao conhecimento da Arte, destinadas a promover um
sentimento de pertencimento em alunos e educadores de escolas públicas situadas nos bairros
carentes da cidade. Resultados positivos foram obtidos no Subprojeto PIBID - Arte/Pedagogia da
FCT/UNESP, tanto por ter auxiliado na formação dos bolsistas, futuros profissionais da educação,
como para as escolas que abriram suas portas para as intervenções e realização do projeto.
Oportunizou não só a compreensão sobre a real possibilidade de aplicar os conceitos da
Triangularidade propostos por Ana Mae Barbosa, mas que é possível planejar aulas de Arte
contemplando diferentes linguagens como artes visuais, dança, música e teatro. Os alunos
bolsistas participavam de um grupo de estudo uma vez por semana e discutiam as teorias
específicas do trabalho a ser desenvolvido, experimentavam as técnicas e vivenciavam as
atividades que seriam propostas e selecionam os conteúdos mais adequados para cada turma.
Elaboravam materiais didáticos, eram orientados quanto a promover um conhecimento estético
durante as intervenções e apresentação final de cada projeto, principalmente em relação à
organização dos espaços, transformando a escola em espaços educativos. Ficou explicito que o
ensino com arte, pautado na Abordagem Triangular, através de Projetos de Trabalho é muito bem
vindo às escolas. Foi notório o interesse nas atividades, esse interesse reafirma que, para se
efetivar o conhecimento arte é necessário implantar direcionamentos teóricos e metodológicos
que subsidiem as atividades. Para a formação dos bolsistas, essa foi uma experiência
enriquecedora, pois a prática de sala de aula é insubstituível. A oportunidade de ser inserido na
escola, como Bolsista de Iniciação à Docência, e, atuar com alunos dos anos iniciais do Ensino
Fundamental I, completou a formação oferecida pela Universidade, uma vez que a licenciatura
objetiva e apregoa que não há teoria sem a prática e nem prática sem teoria. PIBID(Programa
Institucional de Iniciação á Docência)/CAPES
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ATUAÇÃO DO PROFESSOR POLIVALENTE ALFABETIZADOR: VISÃO DE ALUNAS DO CURSO DE
PEDAGOGIA
ALANA SILVA MOREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
BRUNA CAÇULA ALVES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA LAURENTINO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
VANDA MOREIRA MACHADO LIMA - FCT/UNESP FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Estabelecemos uma parceria com uma escola pública desde 2011 que tem nos proporcionado
momentos de reflexão sobre a realidade da educação básica, principalmente a escola pública dos
anos iniciais do ensino fundamental Em 2015, iniciamos esse projeto de pesquisa que visa refletir
sobre os desafios e perspectivas de atuação do professor polivalente alfabetizador numa escola
pública municipal, a partir do olhar de alunas do curso de Pedagogia de uma instituição
pública. Utilizamos a pesquisa de abordagem qualitativa. Esta pesquisa foi aprovada pelo CEP da
FCT/UNESP com número 27133714.3.0000.5402. Nossos objetivos direcionaram-nos a optar pela
pesquisa bibliográfica, observação participante e registro reflexivo. Constatamos que ser professor
polivalente alfabetizador numa escola pública é um desafio, mas há possibilidades de atuar com
qualidade e contribuir com a formação dos alunos que conquistaram o direito de adentraram na
escola pública. Além disso, vivenciar em processo de formação inicial o contato direto com
professores polivalentes alfabetizadores numa escola pública real, podendo refletir e discutir no
grupo de pesquisa seus registros reflexivos, analisar e nos questionar sobre a atuação desses
profissionais contribui imensamente com nossa formação profissional. A observação participante
foi desenvolvida até julho de 2015 por três alunas do curso de Pedagogia junto a três professores
polivalentes que atuam no 1º ano do ciclo I do ensino fundamental. As observações participantes
analisadas na primeira fase da pesquisa se constituem de 120 horas, desenvolvidas uma vez por
semana das 12h30 às 17h30, em cada sala de aula. O registro reflexivo das observações é
elaborado individualmente, debatido em nosso grupo de pesquisa, sintetizado, apresentado e
discutido junto a equipe gestora e aos professores da escola parceira. Notamos como desafio
central trabalhar com os diferentes ritmos de aprendizagens dos alunos no processo de
alfabetização, dentre outros. Verificamos como perspectivas o excelente trabalho desenvolvido
pelos professores alfabetizadores, principalmente em relação à leitura, ao desenvolvimento de
projetos, ao acolhimento das bolsistas, ao acompanhamento das tarefas, dentre outras. Em
síntese, ser professor polivalente alfabetizador é uma tarefa desafiante e complexa, mas
fundamental no atual contexto da escola púbica municipal. Referências LAKATOS, E.M.; MARCONI,
M.A.Metodologia do trabalho científico. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1987. LIMA, V M. M. A
complexidade da docência nos anos iniciais na escola pública. Nuances- Revista do Programa de
Pós-Graduação da FCT/UNESP, Presidente Prudente, ano. XVIII, v. 22, n. 23. p.151-170, mai/ago.
2012. MENDONÇA, O S. Métodos de alfabetização. In MENDONÇA, O S. Método sociolinguístico:
consciência social, silábica em Paulo Freire. São Paulo: Cortez, 2007 PROGRAD/UNESP-Programa
Projeto Núcleo de Ensino
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BULLYING NA TV E A REPERCUSSÃO NA ESCOLA: A PERCEPÇÃO DE ADOLESCENTES SOBRE O
FENÔMENO
LUANA SILVIA AUGUSTA MARCÍRIA DOS SANTOS NOGUEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA
- UNOESTE
Compreender o bullying é pensar uma prática cruel que ocorre em diversos lugares, e
especialmente, na escola, entre adolescentes. O fenômeno também ganha espaço frequente nas
diversas mídias, em especial, a TV. Estas programações superficiais abordando o bullying, são
vistas e, posteriormente, geram comentários nos espaços escolares. Entretanto, as mesmas,
muitas vezes, não são capazes de provocar reflexão, até pelo seu caráter generalista. Neste
sentido, compreendemos ser necessário entender a percepção de adolescente sobre o fenômeno
para, além da compreensão, pensar estratégias de prevenção e combate, utilizando as
programações televisivas para gerar os debates e ampliar as reflexões, como propõe a mídiaeducação. Analisar o que os adolescentes entendem sobre o que é veiculado na TV a respeito de
bullying e como isso pode influenciar suas concepções sobre prevenção e combate ao fenômeno.
Estabelecer, ainda, as possíveis relações entre o bullying visto na televisão e os casos vivenciados
na escola. Comparar se as diferenças socioeconômicas e culturais de estudantes de escolas
públicas e particulares influenciam no acesso à informação e nas concepções acerca do fenômeno.
Identificar práticas escolares de prevenção e combate ao bullying a partir da percepção dos
alunos. Para fundamentação, realizamos um levantamento bibliográfico sobre bullying e mídia e
aplicamos questionários para alunos de 6º e 9º ano, de duas escolas públicas e particulares de
Presidente Prudente a fim de verificar se há distinção entre as percepções dos mesmos a respeito
do bullying nesses espaços escolares, cujas realidades socioeconômicas são diferentes. Com a
coleta de dados, as respostas foram interpretadas e categorizadas para uma análise qualitativa.
Após isso realizamos grupos focais com o intuito de identificar, pela visão dos alunos, quais as
práticas de prevenção e combate ao bullying foram feitas nos espaços escolares e se essas práticas
tinham possíveis relações com casos exibidos na TV. As análises foram realizadas a partir da Teoria
da Mediação, considerando que cada aluno pode compreender o fenômeno exibido pela mídia de
maneira diferente. Observamos que os alunos reconhecem que a escola aborda o bullying a partir
de cenas exibidas na TV, mas, segundo eles, essa abordagem não provoca efeitos de prevenção ou
contenção do fenômeno, uma vez que a mesma é superficial, pois se atém apenas ao fato. Na
pesquisa identificamos que diferenças socioeconômicas podem influenciar no acesso a
informação. Em ambos os grupos percebemos ações pontuais da escola para contenção do
fenômeno, entretanto, as mesmas não se mostraram eficazes. Observamos que a maior parte dos
estudantes tem como conceito de bullying violência física e verbal e só entre os maiores outras
características aparecem. Neste sentido, acreditamos em um trabalho de conscientização para
que a escola seja um espaço democrático, em que situações de prevenção ao bullying sejam
discutidas com o apoio da mídia-educação.
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CELULAR: SEM SINAL NA EDUCAÇÃO
ANDRE MESSIAS DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
MILENE GUELSSI NOCHI - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
O tema articulador mostra-nos que o uso do celular está cada vez mais frequente nos dias de hoje,
e assim, aumentando os desafios da realidade escolar na sociedade contemporânea. De acordo
com as Diretrizes de Políticas da UNESCO para a Aprendizagem Móvel, educadores e estudantes
precisam se adequar a nova ferramenta, pois as tecnologias móveis alteraram fundamentalmente
a forma de vida das pessoas.? A presente pesquisa tem como finalidade questionar se as
proibições dos novos recursos ajudam ou prejudicam o processo ensino-aprendizagem na
educação escolar.? Buscar atender por meio do uso do celular em sala de aula, o fortalecimento
do processo de disseminação das informações, transformando assim, com o conhecimento
tecnológico os benefícios da aprendizagem móvel articulando estratégias para o desenvolvimento
de espaços que permitam o crescimento desses benefícios aos estudantes do Ensino Médio.? Este
trabalho de pesquisa trata de uma abordagem qualitativa, utilizando livros, artigos, monografias,
visando explorar as ideias e opiniões de seus autores. O estudo bibliográfico demonstrou que o
uso das tecnologias da informação e comunicação móveis, aumentam os desafios da realidade
escolar. Educadores e estudantes precisam ser conscientizados da necessidade de se adequarem a
realidade das tecnologias móveis. Sendo assim, o celular, um aparelho popular, com aplicativos
pode vir a ser utilizados em sala de aula como recurso pedagógico. A pesquisa evidencia a
necessidade de esclarecer à comunidade escolar a importância das tecnologias educacionais
vinculadas à concepção de conhecimento no ensino aprendizagem, uma vez que, o Estado de São
Paulo determinou a proibição do uso do celular pelos alunos das escolas do sistema estadual de
ensino durante as aulas, conforme consta no Decreto nº 52.625, de 15 de janeiro de 2008. Essa
prática poderá ser revista se esse dispositivo for usado com fins educacionais, pois segundo Moura
(2012): O acesso a conteúdos multimídia deixou de estar limitado a um computador pessoal (PC) e
estendeu-se também às tecnologias móveis proporcionando um novo paradigma educacional.
Portanto,é o saber usar que faz a grande diferença. Acreditamos com esta pesquisa apresentar as
diversas maneiras de como o gestor poderá utilizar o celular e seus aplicativos em sala de aula,
expandindo as oportunidades educacionais dos estudantes em diversos contextos, e realizando
assim, um movimento articulador no processo ensino-aprendizagem.?
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CONSELHO DE ESCOLA NUMA GESTÃO DEMOCRÁTICA - AÇÕES E DESAFIOS
EDILAINE TIRABOSCHI DE OLIVEIRA BERTUCCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
GLAUCIA ANDREIA COLNAGO CAETANO - NO MOMENTO EM NENHUMA
O tema articulador tem em vista a elucidação sobre a importância do Conselho Escolar numa
Gestão Democrática, tendo um papel fundamental no processo de democratização e de garantia
de uma educação de qualidade, que reúne, professores, gestores, funcionários, familiares e alunos
num espaço de diálogo, reflexão e ação. A presente pesquisa apresenta uma reflexão sobre o
processo de democratização na escola que deve ser um espaço privilegiado para a construção do
pensamento, buscando suprir as necessidades apresentadas e a formação social. Este trabalho
tem por objetivo observar as funções e as ações dos componentes do conselho e seu
cumprimento em um ambiente escolar democrático, e esclarecer as contribuições do conselho
escolar na gestão democrática. Este trabalho de pesquisa trata de uma abordagem QualiQuantitativa utilizando questionários (anexo), aplicado com membros do Conselho de Escola
Estadual, sendo uma diretora, um especialista, cinco professores, dois funcionários, três pais e três
alunos , explorando livros, artigos, monografias, visando adquirir as ideias e opiniões de seus
autores. O estudo demonstrou importância do Conselho de Escola, e uma gestão democrática que
propicie o exercício da cidadania, promovendo a participação efetiva de pais, educadores, alunos e
funcionários, todos juntos para uma educação de qualidade. O estudo vem confirmar a
necessidade do Conselho de Escola diante do novo paradigma de educação, promovendo a
educação democrática e de qualidade. O Conselho representa a comunidade escolar e local,
atuando em conjunto e definindo caminhos para deliberações sobre os assuntos de sua
responsabilidade, tornando-se um espaço privilegiado de discussão, negociações e
encaminhamento das demandas educacionais, possibilitando a participação social e promovendo
a cultura da gestão democrática. Acreditamos com esta pesquisa mostrar que estamos
vivenciando um novo paradigma de educação em que a escola não trabalha isoladamente, ela está
em constante processo de democratização. A eficácia dessa ação depende da ousadia e do
comprometimento da gestão escolar em experimentar o novo. Portanto a gestão democrática
precisa estar fundamentada nesse novo paradigma da educação, já tão proclamado por
educadores como Anísio Teixeira, Paulo Freire, entre tantos outros: o da educação emancipadora
e a democracia.
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DESEMPENHO DE UMA ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO IDEB E
RENDIMENTO DE SEUS ALUNOS NA PROVA BRASIL. UM ESTUDO DE CASO DE GESTÃO
EDUCACIONAL.
GIOVANNI NANNI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
JOSÉ CAMILO SANTOS FILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
A avaliação externa é uma ferramenta que contribui para que a escola planeje seu
desenvolvimento objetivando uma crescente qualidade educacional através de gestão pedagógica
e administrativa eficaz. Um dos desafios da educação brasileira é construir uma escola que ofereça
educação de qualidade, com melhores experiências para a aquisição de habilidades cognitivas e
contribua para a inserção crítica na sociedade. Portanto, deve-se avaliar o processo educativo para
aprimorá-lo e dar condições às escolas para cumprirem plenamente suas funções pedagógicas e
seu compromisso com a comunidade. Determinar os fatores que influenciaram o crescimento e
retrocesso do desempenho da escola em estudo e de seus alunos na Prova Brasil entre os anos de
2007 e 2011. Estudo de caso de abordagem qualitativa com dados coletados mediante entrevista
semiestruturada e analisados através de análise de conteúdo. Os dados foram organizados em
quatro categorias de análise: Avaliação Externa; Causas do retrocesso nas avaliações; Análise dos
resultados da escola após a Prova; Características das escolas eficazes. O retrocesso do
desempenho da escola foram motivados por três fatores principais: mudança da direção,
rotatividade de professores e reforma no prédio escolar, afetando o clima interno e o processo
ensino-aprendizagem. As avaliações externas das escolas, como a Prova Brasil, e que resultam em
índices como o IDEB, que de acordo com Miras e Sole (apud RABELO, 1998, p. 69-70) são [...] "uma
atividade mediante a qual, em função de determinados critérios, se obtêm informações
pertinentes acerca de um fenômeno, situação, objeto ou pessoa, emite-se um juízo sobre o objeto
de que se trate e adota-se uma série de decisões relativas ao mesmo". O precursor da Prova Brasil
foi o SAEB que surgiu nos anos 1980 para avaliar o impacto do Programa de Expansão e Melhoria
da Educação no Meio Rural do Nordeste (Edu-rural). (HORTA NETO, 2010). A transição para a
Prova Brasil foi baseada na necessidade de maior detalhamento da avaliação da Educação Básica
(COSTA, 2010) visando avaliar o rendimento escolar dos alunos através das disciplinas Português e
Matemática. A melhoria da escola foi influenciada pelo retorno do diretor; pela diminuição da
rotatividade e reposição rápida dos professores e pela adequação das novas salas de aula. As
medidas tomadas para alcançar essa melhoria foram: Analisar as avaliações, após o recebimento
de seus resultados, para reestruturar o planejamento e as práticas pedagógicas; envolver a
comunidade escolar em atividades pedagógicas, melhorar a estrutura física da escola e manter um
ambiente escolar saudável com a devida valorização do professor. N/A
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EMBALAGEM EXTERNA BREATH
CHRISTIAN KIYOSHI NISHIZIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
MARCELO JOSÉ DA MOTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O Trabalho apresentado é um relato de experiência de projeto realizado em sala de aula na
disciplina de Design no Curso de Publicidade. O objeto sugerido foi a embalagem externa de um
perfume, no qual o grupo selecionou como produto base para iniciar a pesquisa a embalagem
externa do perfume Kaiak da Natura. As diretrizes para a produção da embalagem externa foram
transmitidas no ensino de técnicas e características compositivas da área, seguindo o modelo de
um briefing e um estudo de campo com analise de concorrentes. Fizeram parte deste processo a
exposição de um conteúdo teórico sobre o design e sugestões de temas para o desenvolvimento
de uma nova embalagem; discussões e reuniões individuais e em grupos de alunos para o
desenvolvimento do novo produto. O tema sugerido foi a produção de uma nova embalagem
externa para perfume. Este projeto objetiva o estudo do processo de design na criação publicitária
e a produção prática de uma embalagem. No projeto foram abordadas as etapas e as fases de
criação e produção do produto como formatos, materiais e sistemas de impressão. O resultado é a
apresentação de uma peça prática com layouts, identidade visual e um protótipo da
embalagem. No projeto foram discutidas os requisitos metodológicos, ergonômicos e visuais para
a criação de uma embalagem para uma nova linha de perfume. Neste trabalho foram realizados
um estudo de campo, listando os principais concorrentes diretos e indiretos para auxiliar na
criação e para entender quais os pontos fortes e pontos fracos do produto. Este projeto
proporcionou a transmissão de conceitos chave do design na publicidade, por meio de uma
metodologia aplicada ao produto. O desenvolvimento da embalagem resultou na produção prática
do briefing , do estudo de campo, na criação de uma identidade visual, nova embalagem e no
memorial descritivo técnico apontando materiais utilizados e sistemas de impressão.
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ENSINO E APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA INFLUENCIANDO NO DESENSOLVIMENTO DO
ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL
MARIA LETÍCIA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
EDILAINE TIRABOSCHI DE OLIVEIRA BERTUCCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
A Presente pesquisa vem mostrar a importância da Arte nas escolas por promover uma
aprendizagem significativa com alunos do ensino fundamental, e que por muito tempo vem sendo
trabalhada na sala de aula como mera auxiliadora das demais disciplinas. O espaço escolar é onde
todos os indivíduos passam uma boa parte da sua vida. Marques (2001), enfatiza a importância
das tarefas e experiências desempenhadas em sala de aula para favorecer as formas superiores de
pensar e aprender do estudante, como criatividade, raciocínio abstrato e pensamento lógico,
cabendo ao professor essa função mediadora. Nesta premissa, busca-se demonstrar o quanto as
aulas de artes em suas diversas modalidades são valorosas para o desenvolvimento da criança em
suas capacidades éticas, estéticas e cognitivas. Provocar discussões sobre o papel da Arte nas
escolas. Refletir sobre a integração das atividades artísticas no currículo escolar. Este trabalho de
pesquisa trata-se de uma abordagem qualitativa, utilizando livros, artigos e monografias, visando
explorar as ideias e opiniões de seus autores, além de experiências na prática de docente em sala
de aula. Este trabalho de pesquisa trata-se de uma abordagem qualitativa, utilizando livros, artigos
e monografias, visando explorar as ideias e opiniões de seus autores, além de experiências na
prática de docente em sala de aula. DISCUSSÃO A pesquisa, vem mostrar que as escolas devem
apreciar os professores de Arte por ser o vínculo entre o que a sociedade propaga e o desejo do
aluno em poder desenvolver atividades que suas vontades seus sonhos e suas fantasias. Essa
conexão entre os alunos do Ensino Fundamental e a aprendizagem tanto desejada nos processos
pedagógicos, dentro da sala de aula. A educação em arte propicia o desenvolvimento do
pensamento artístico, que caracteriza um modo particular de dar sentido às experiências das
pessoas: por meio dele, o aluno amplia a sensibilidade, a percepção, a reflexão e a imaginação.
(P.C.N. 1997, 15). Pensar em educação e Arte , é pensar numa educação que dê ao aluno a
oportunidade de poder desenvolver suas competências e habilidades na realização de suas
atividades. A pesquisa vem mostrar que antes de promover mudanças no currículo como é
proposto, as escolas devem passar por uma brusca mudança. Os professores precisam de mais
capacitação e formação para atuar como mediadores em sala de aula, na qual a aprendizagem
tenha significado para o aluno. É uma tarefa intensa, repensar o currículo que atualmente é posto
em prática, mas que vale apena mudar quando se trata de uma educação significativa.
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ESCOLA E FAMÍLIA: EM BUSCA DE UMA RELAÇÃO COLABORATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DO
ALUNO
MARIA BEATRIZ AMADO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
TAMIRES DA SILVA MIATELO - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE PRESIDENTE PRUDENTE
RAYSSA BRAGA RIBEIRO - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE PRESIDENTE PRUDENTE
ANA PAULA OLIVEIRA RESCIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
A relação escola e família não é uma questão recente na realidade educacional, todavia essa
articulação ainda é um dos grandes desafios colocados para a gestão da maioria das escolas
públicas. Neste sentido, justificamos que o interesse pela temática de pesquisa surgiu a partir da
realização do Estágio Supervisionado em Gestão Educacional, do curso de Licenciatura em
Pedagogia, da Unesp de Presidente Prudente. O objetivo central da pesquisa foi verificar como a
escola e a família, por meio de uma relação colaborativa, podem contribuir com o
desenvolvimento do aluno no contexto da escola pública. Para tanto, nos valemos de uma
pesquisa qualitativa, de natureza bibliográfica como opção metodológica. Os resultados da
pesquisa nos mostraram que a presença da família na escola faz-se necessária desde a primeira
experiência da criança no âmbito escolar. Presença essa que não serve apenas para conscientizar a
família dos problemas vivenciados pelo aluno na escola, mas para que sejam apresentados os seus
avanços cognitivos e pedagógicos. Além do mais, a socialização e educação formal oferecida pela
escola deve complementar aquela oferecida no âmbito familiar, já que no período escolar, por
estar em ambiente diferente ao que está acostumado, os resquícios do egoísmo, diferenças e o
nível de maturidade do aluno passam a ser notados pelos professores, que podem pedir a
colaboração dos pais para melhorar cada vez mais o desenvolvimento da criança. Neste sentido, a
discussão sobre a vida escolar do aluno deve ser garantida pela escola em parceria com a família.
Para tanto, a escola deve estar aberta aos responsáveis pelos alunos, sempre disposta a atendêlos, pois a presença dos pais é importante para a criança saber que existe um vínculo entre a
escola e a família. Além disso, a família pode participar dos processos decisórios da unidade
escolar que pode ter a equipe gestora como mediadora da relação escola e família. Concluímos,
portanto, que a relação escola e família além de favorecer, entre outros fatores, o
desenvolvimento escolar da criança pode estabelecer também proximidade e força com a luta
política democrática, sendo importante para o contexto educacional, pois a participação efetiva
dos diferentes atores, entre eles, a família, na tomada de decisões, contribui para o
desenvolvimento da escola.
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ESTIMULAÇÃO PRECOCE: O MOVIMENTO NA VIDA DO BEBÊ.
WILLEN FERNANDO DE CAMARGO - FACULDADE RANCHARIENSE - FRAN
CARMEN SILVIA PAULINO COLAVITE DA FONSECA - FACULDADE RANCHARIENSE - FRAN
VANDERLEIA PAREDES PELISSARI - FACULDADE RANCHARIENSE - FRAN
APARECIDA SUELI FOGLIA OIKAWA - FACULDADE RANCHARIENSE - FRAN
Os bebês nascem com um grande potencial e cabe aos pais e professores do berçário fazerem com
que este potencial se desenvolva ao máximo de forma adequada, positiva e divertida, a
estimulação precoce vem a ser um conjunto de processos preventivos ou terapêuticos para
garantir à criança um melhor intercâmbio com o meio em que vive durante a primeira infância. As
crianças são seres em construção, muito flexíveis nas suas capacidades e com uma inteligência que
pode se expandir à medida que o ambiente estimule. É de grande importância saber que as
atividades motoras são fundamentais para o desenvolvimento do cérebro e são indispensáveis á
organização do sistema nervoso. O objetivo desse trabalho é mostrar a estimulação precoce como
uma necessidade humana básica para um crescimento e desenvolvimento global e harmônico do
bebê. Esta pesquisa é uma revisão bibliográfica feita manualmente e eletronicamente, com artigos
em periódicos científicos, livros, teses, dissertações e resumos em congresso. Os seres humanos
são muito dependentes dos pais desde que nascem para caminhar e dominar o ambiente. Tudo
depende da aprendizagem que venham a ter. A estimulação precoce uniu a adaptabilidade do
cérebro à capacidade de aprendizagem, e faz com que os bebês saudáveis amadureçam e sejam
capazes de adaptar-se muito melhor ao seu ambiente e às diferentes situações. Os bebês
experimentarão diferentes etapas de desenvolvimento que podem ser incrementadas com uma
estimulação precoce. Para isso, deve-se reconhecer e motivar o potencial de cada criança
individualmente, e apresentar-lhe objetivos e atividades adequadas que fortaleçam sua
autoestima, iniciativa e aprendizagem. A estimulação que o bebê recebe nos seus primeiro anos
de vida, constitui a base do seu desenvolvimento futuro. O estímulo precoce pode desenvolver e
potencializar, através de jogos, exercícios, técnicas e atividades as funções do cérebro do bebê,
beneficiando seu lado intelectual, seu físico e sua afetividade. Um bebê bem estimulado
aproveitará sua capacidade de aprendizagem e de adaptação ao seu meio, de uma forma mais
simples, rápida e intensa. Além do profissional que está em contato com o bebê, a presença e
participação da família, para que esse trabalho seja realizado de forma contínua e natural é
fundamental. Podemos concluir que tanto a maturação do sistema nervoso central, quanto à
interação com o ambiente, depende dos estímulos dados ao bebê, do zero até os dezoito meses
de vida, através da estimulação precoce. É nesse período que ocorre o maior desenvolvimento do
cérebro, sendo fundamentais as experiências pelas quais a criança passa. Uma estimulação não
adequada nessa etapa se torna um dos fatores prejudiciais para o desenvolvimento e
amadurecimento infantil. Podemos citar como conseqüência padrões posturais inadequados,
movimentos anormais, e atraso no desenvolvimento global da criança.
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ESTRESSE NOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
ADRIANA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CÉLIA DOS SANTOS SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O ambiente hospitalar contém uma série de fatores que geram insalubridade e sofrimento aos
profissionais que atuam na enfermagem. O profissional de enfermagem, dentro do ambiente de
trabalho, apresenta altos níveis de estresse ocupacional. Esse aumento está relacionado com o
risco de burnout, conflitos e insatisfação no trabalho, o que é extremamente preocupante, haja
visto as consequências para profissionais, instituição, pacientes e população. No entanto,
identificar os fatores diretamente relacionados ao estresse ocupacional não é uma tarefa fácil.
Segundo alguns autores, o relacionamento interpessoal é considerado um potencial estressor,
envolve variáveis individuais e grupais que abrangesse a todos seria inviável. Analisar os fatores
relacionados ao estresse ocupacional em profissionais de enfermagem. Verificar as consequências
causadas pela insatisfação no trabalho hospitalar. Este trabalho de pesquisa trata de uma
abordagem descritiva utilizando livros, artigos, monografias, visando explorar as ideias e opiniões
de seus autores, cuja a questão norteadora dessa revisão bibliográfica constitui-se em: estresse
em profissionais de enfermagem. O estudo demonstrou que são vários os fatores que geram
sofrimento nos profissionais que atuam na área de enfermagem, levando a resultados negativos
no ambiente de trabalho. A organização perde a produtividade e qualidade do serviço prestado
aos pacientes, enquanto, o trabalhador perde em saúde física e psicológica, chamado "estresse
ocupacional". O estresse ocupacional, frequentemente associado à profissão do enfermeiro, na
prática, percebe-se a ausência de instrumentos sistematizados para avaliar este
problema. Percebemos que são vários os fatores que causam o estresse ocupacional entre os
profissionais de enfermagem por não saber lidar com fontes de pressão no trabalho, pretendemos
com esta pesquisa contribuir para obter benefícios nas habilidades dos enfermeiros para melhor
qualidade de vida.considerar que: se, por um lado, ainda persistem as dificuldades em se
conceituar o estresse ocupacional, por outro o tipo de metodologia recorrida, que podem ser
considerados como obstáculos. Percebemos que são vários os fatores que causam o estresse
ocupacional entre os profissionais de enfermagem por não saber lidar com fontes de pressão no
trabalho, pretendemos com esta pesquisa contribuir para obter benefícios nas habilidades dos
enfermeiros para melhor qualidade de vida.

Presidente Prudente, 19 a 22 de outubro, 2015. ISSN: 1677-6321

Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE
1290

Pesquisa (ENAPI )
Poster

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

GESTÃO EDUCACIONAL: O DESAFIO DOCENTE DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO
APRENDIZAGEM
SILVANA APARECIDA BARBOSA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
MILENE GUELSSI NOCHI - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
O tema articulador propõe reflexões considerando o papel do gestor educacional na implantação
das novas tecnologias educacionais no ambiente escolar. E a influência desta gestão junto aos
demais membros da escola para a utilização das tecnologias no meio educacional. A presente
pesquisa pretende ressaltar também, o quão desafiador é para o docente o conceito e o uso
dessas tecnologias para auxiliá-lo no processo ensino aprendizagem. Analisar o papel do gestor
educacional frente às novas tecnologias; Verificar o comprometimento do docente referente a
utilização dos recursos tecnológicos. Este trabalho de pesquisa trata de uma abordagem
qualitativa, utilizando livros, artigos, monografias, visando explorar as ideias e opiniões de seus
autores. O estudo demonstrou que os docentes encontram ainda muitas dificuldades e
resistências na prática com relação às novas tecnologias, talvez por não dominá-las
completamente, ou, por entraves da própria gestão educacional. É um desafio que não pode mais
ser ignorado, pois a relevância das tecnologias para o ensino aprendizagem é indiscutível, estando
presentes e contagiando a sociedade, e a educação não poderia ficar de fora desse patamar.
Segundo Morin (1991), a presença da tecnologia em sala de aula originará um avanço na educação
e na sociedade, mas será preciso investimentos e capacitação profissional. Cabe ao gestor
educacional a habilidade de planejamento, liderança e acompanhamento, já que, a gestão
educacional consiste numa função de mobilização da competência das pessoas para que
promovam a realização dos objetivos propostos, e assim, o sucesso esperado no ensino
aprendizagem. A pesquisa evidencia o quanto a tecnologia pode contribuir no ensino
minimizando deficiências. De acordo com Almeida (2004, p.2), o envolvimento dos gestores na
articulação dos diferentes segmentos da comunidade escolar, na liderança do processo de
inserção das tecnologias na escola em seu âmbito pedagógico, e ainda, na criação de condições
para a formação continuada e em serviço dos profissionais, podem contribuir significativamente
para os processos de transformação da escola em um espaço articulador e produtor de
conhecimentos compartilhados. Será o gestor o principal responsável para que os novos recursos
tecnológicos façam parte do cotidiano do docente, e consequentemente do aluno, nosso maior
aliado e beneficiado neste processo Acreditamos com esta pesquisa apresentar a importância das
tecnologias para a educação, visto que, o docente deve repensar sua maneira de ministrar as
aulas, ou seja, se está atendendo as necessidades dos alunos, da comunidade, e de uma sociedade
cada vez mais exigente. E o papel do gestor educacional na busca de parcerias junto às
instituições, quanto a formação continuada em serviço e outros meios, para que seja amenizada
esta deficiência na formação de seus educadores.
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GESTÃO ESCOLAR PARTICIPATIVA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: O GESTOR ESCOLAR E O ENSINO DE
QUALIDADE
DANIELLE LENZONI ZANFOLIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
EDILAINE TIRABOSCHI DE OLIVEIRA BERTUCCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O tema articulador tem em vista a gestão escolar que vem se inclinado para um modelo
democrático-participativo de condução do processo administrativo-pedagógico, apresentando-o
como o mais adequado para atender as necessidades e desafios da escola atual, nascendo daí um
ambiente favorável ao trabalho educacional, que valoriza os diferentes talentos e faz com que
todos compreendam seu papel na organização e assumam novas responsabilidades, com o intuito
final o ensino de qualidade. A pesquisa apresenta uma reflexão sobre o gestor escolar e o ensino
de qualidade. Trata-se de um apanhado de informações relevantes para que se compreenda a
gestão democrática como um processo atual e relevante para a sociedade. Proporcionar o melhor
desenvolvimento da escola, através do modelo de gestão participativa. Esclarecer qual o efetivo
papel do gestor escolar na escola. Este trabalho de pesquisa trata de uma abordagem qualitativa,
utilizando livros, artigos, monografias, visando explorar as ideias e opiniões de seus autores. O
estudo demonstrou que a escola deve estar preparada para receber este novo conceito de gestão
escolar, visto que é de suma importância para o desenvolvimento e qualidade na educação dos
alunos atende às necessidades de formação de um aluno que alcance o pleno desenvolvimento
das habilidades que serão necessárias para exercer a cidadania em um momento social onde se
fala que o conhecimento e a sua gestão é o ativo mais importante que o mercado de trabalho e a
sociedade requisitam. Segundo Westrupp (2003 p. 62), a escola que busca a implantação de um
processo democrático presenta estratégias diferenciadas, fazendo com que a comunidade
participe com mais ênfase das atividades escolares. A pesquisa evidencia a necessidade de
esclarecer que a gestão escolar democrática-participativa é peça chave para uma melhor
qualidade de ensino nas escolas. Para realizar esta função de coordenação, ressalta-se a premissa
estabelecida por Carvalho (2009), segundo a qual o gestor deve desempenhar a função de
influenciar e motivar pessoas a alcançarem os objetivos organizacionais, ao invés de simplesmente
exigir que metas e objetivos sejam alcançados. A pesquisa vem mostrar que o gestor escolar deve
repensar sua maneira de trabalho. A função principal da escola não é a transmissão de saber
memorizado, mas sim o compromisso da formação integral de cidadãos aptos a conviverem e
interferirem ativamente em uma sociedade democrática, sendo assim, o exercício da cidadania
democrática deve ser praticado desde os primeiros anos da vida escolar. Tal premissa se coaduna
com a afirmação de Beraldo e Pelozzo (2007), segundo os quais o conceito de democracia está
diretamente ligado a uma comunidade inclusiva, onde as pessoas fazem parte do processo
estrutural da escola, entendendo-a como um espaço de diversidade e participação.
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GESTÃO ESCOLAR: UM OLHAR SOBRE A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO, SUA RELEVÂNCIA,
POSSIBILIDADES E DESAFIOS
MARLENE CATARINA OGLIARI SAGGIN GOMES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
EDILAINE TIRABOSCHI DE OLIVEIRA BERTUCCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Quando os psicólogos iniciaram seu trabalho nas escolas, não dispunham de autonomia para atuar
e sua atividade consistia, basicamente, em investigar os problemas de aprendizagem dos
alunos.No decorrer do percurso muitas críticas foram sendo colocadas na atuação do psicólogo
nas escolas, principalmente com relação aos modelos de compreensão das queixas escolares
(Collares & Moysés, 1992, 1996;Neves & Almeida, 1996, 2003;Patto, 1999;Souza, 2004;Weiss,
2003).O tempo passou, a psicologia escolar ganhou visibilidade e, através de pesquisas, surgiram
outras teorias de leitura da realidade escolar e de seus problemas. Passou-se, então, a estudar o
aluno levando em conta a totalidade do processo educativo.A relação da Psicologia com a
Educação e os avanços teóricos dessa articulação tem possibilitado a configuração de uma atuação
pautada na interdependência dos conhecimentos, valorização das relações e do contexto histórico
no qual as dificuldades se instalam (OLIVEIRA & MARINHO-ARAÚJO, 2009).Faz-se necessário que
os gestores escolares tenham maior compreensão dessa trajetória e, também, o que a psicologia
pode, atualmente, oferecer para a educação. Refletir o papel do profissional de psicologia inserido
em instituições escolares;Analisar como os gestores recebem o trabalho dos psicólogos
escolares. Consiste em uma revisão bibliográfica não sistemática, que de acordo com os
pressupostos de Gil (2007), é uma pesquisa que procede a partir de materiais elaborados
anteriormente, constituído principalmente de livros e artigos científicos. O estudo demonstrou
que, o psicólogo deve trabalhar nas escolas juntamente com a gestão escolar, encontrando
soluções de maneira coletiva, onde o saber de um complementa o do outro.O psicólogo deve
dialogar com o pedagogo, colaborando nas formações continuadas dos professores, abordando
temas da área de Psicologia que são de necessidade do pedagogo, entre eles:processo de ensino
aprendizagem, desenvolvimento do ser humano, relacionamento interpessoal, cidadania,
etc.(PATTO, 1997). Atualmente, o psicólogo no âmbito escolar tem enfrentado diversos desafios,
diferentes do que convidam à inovação e ampliação de sua formação (Caro e Guzzo,
2004;Carvalho, 2007;Correia e Campos, 2004;Dadico, 2003;Soares, 2008).A construção de
contextos de atuação desta área está sendo reavaliada em função das várias configurações
institucionais sobre as quais o homem organiza sua vida em sociedade, sobretudo perante os
problemas sociais que dela afloram. O psicólogo pode trabalhar nas escolas desenvolvendo
diversas práticas que visam às relações de ensino-aprendizagem, para que os alunos se
desenvolvam de maneira sadia e autônoma.O corpo docente e a comunidade precisam de mais
capacitação e formação para lidar com diferentes temáticas que possam emergir ao longo do seu
trabalho. Diante disso o psicólogo contribuirá, junto a outros profissionais, na promoção da saúde,
contribuindo para o bem-estar biopsicossocial de todos envolvidos no contexto escolar.
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HABILIDADES SOCIAIS DO TUTOR VIRTUAL: COMUNICAÇÃO EM FOCO
MÁRCIA APARECIDA BARBOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O tutor precisa conhecer as possibilidades dos recursos tecnológicos e saber utilizá-las em seu
trabalho. Considerando que entre as atribuições dos tutores de cursos a distância estão fazer a
mediação entre os estudantes com o conhecimento sistematizado Moreira (2009) e promover as
interações com os demais participantes do processo de ensino e aprendizagem, salienta-se a
importância das relações interpessoais. Aos tutores são necessárias determinadas habilidades que
os possibilitem agir de maneira adequada, produtiva e satisfatória durante as situações de
interação. Nesse sentido, as habilidades sociais, entendidas como um conjunto de
comportamentos, são defendidas como essenciais a esses profissionais. As habilidades sociais são
compreendidas por classes, sendo foco desse estudo a classe comunicação. Apresentar, a partir
de inferências, as habilidades sociais necessárias ao tutor, tendo como foco as habilidades sociais
de comunicação. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que permite, conforme Knechtel (2014)
observar e tentar compreender as habilidades s necessárias ao tutor. A coleta de dados foram
realizadas em diversas bases de dados digitais, além de livros sobre educação e tecnologia,
educação a distância e habilidades sociais dos professores. Esse estudo destaca a importância de
o tutor apresentar diferentes classes de comportamentos sociais em seu repertório (MEIRELES,
2009; DEL PRETTE; PAIVA; DEL PRETTE, 2005; MANOLIO, 2009), enfatizando que as habilidades de
comunicação, contribuem para interações sociais mais satisfatórias no contexto da educação a
distância. Teles (2009) sugere que criar um ambiente de comunicação fácil e confortável contribui
para que o participante não se sinta isolado dos colegas. A educação a distância, conduzida via
internet, pode ser uma boa opção aos que pretendem se capacitar ou se qualificar. A literatura
aponta que a qualidade das relações interpessoais pode provocar mudanças positivas na cultura
educacional. Na área da educação, vários trabalhos sobre as habilidades de estudantes, pais,
diretores e professores foram encontrados, mas nada que abordasse as habilidades sociais dos
tutores. Tendo em vista essa escassez, mostra-se necessário estudos que se dediquem a essa
temática. A qualidade das relações sociais entre tutor e estudantes e entre os próprios estudantes
são fundamentais para a sensação de pertencimento ao grupo e para a participação e maior
interação entre estes (TELES, 2009). Durante as buscas nada sobra as habilidades sociais dos
tutores foi encontrado. As habilidades de comunicação, principalmente o dar e receber feedback,
são importantes para a qualidade do curso e para a permanência dos estudantes no curso. As
habilidades de comunicação podem contribuir para interações sociais mais satisfatórias A tutoria
envolve saber usar recursos tecnológicos.
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JOGOS DE MESA/TABULEIRO: RECURSOS PROMISSORES NO TRABALHO PEDAGÓGICO COM
ESTUDANTES COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE
JAQUELINE COSTA CASTILHO MOREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
CAMILA RODRIGUES COSTA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
PLÍNIO REZENDE SILVEIRA E SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA -UNESP
MANOEL OSMAR SEABRA JUNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
Indivíduos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) têm seus mecanismos de
atenção alterados, uma grande dificuldade de controlar a agitação motora e impulsividade; além
de necessitarem em ambientes educacionais uma condução pedagógica adequada para que
consigam concluir suas atividades/tarefas, sem a perda do interesse. Assim, este projeto
cadastrado no comitê de ética em (P 43470114.5.0000.5402), objetivou investigar se os jogos de
mesa/tabuleiro disponíveis no mercado apresentam-se ou não como recursos promissores em
intervenções direcionadas aos estudantes com TDAH. Inicialmente foram selecionados doze jogos
de mesa/tabuleiro. De acordo com suas finalidades foram agrupados em quatro categorias(C),
cada uma destas contendo três jogos: C1 - Jogos Tradicionais; C2 - Raciocínio Lógico; C3 - Regras
Dependentes e C4 - Jogos de Construção. Contou-se com a participação de oito estudantes do
ensino fundamental, ciclo I, matriculados em escola pública paulista, diagnosticados com TDAH. O
estudo foi realizado em sala da própria unidade no contraturno. Foram utilizados observação
participante, registro em diário de campo e aplicação de uma escala do tipo Likert., objetivando
verificar o desempenho geral de cada aluno, com notas de 1-5 em cada jogo. Após a análise
estatística descritiva dessas notas, averiguando-as como um único conjunto de dados, obteve-se
como índices que a média geral do desempenho dos alunos em todas as categorias foi de 4.375
em uma escala que varia de 1 a 5; considerando um desvio padrão de 0,71537 e a variância de
0.51175. Já ao Interpretar os dados por cada categoria de jogos, aquela que obteve uma maior
nota média, levando em consideração as diferentes formas de desempenho, foram os jogos que
exercitam a capacidade de raciocínio lógico nos alunos (C2) por receberem uma nota média de
4.552. Isso significa que na média, a categoria 2 foi a que os alunos tiveram um melhor
rendimento total. Esse resultado não significou porém, que esta tenha sido a categoria melhor
avaliada em todos os desempenhos. Muito próxima a média da categoria 2, está a média da
categoria 4 com 4.458, que envolve os jogos de construção, seguida da categoria 3 com uma nota
média de 4.250 e por último, a categoria que teve o pior rendimento médio geral: a categoria 1
obtendo uma nota de 4.239. Por fim, podemos dizer que todas as categorias tiveram um boa nota
média, dado que todas estão acima de 4. Sendo o desempenho geral formado pelos preditores
"entendimento da explicação" e "desempenho na execução da tarefa"; o melhor índice médio dos
alunos foi relacionado à "capacidade de entendimento", com uma nota de 4.781. Já à "execução
dos jogos" foi atribuída uma nota de 4.052. Concluiu-se que os jogos de mesa/tabuleiro
representam grande estímulo à memória, a atenção e por despertar interesse no processo de
ensino-aprendizagem aos estudantes com TDAH, podem ser considerados como recursos
promissores ao trabalho pedagógico. PIBIC - Unesp ISB
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O ACERVO DE CIÊNCIAS NATURAIS DA UNOESTE E A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NO
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE (SP)
JENNIFER CARDOSO COUTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
GRAZIELLA PLAÇA OROSCO DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
ANTONIO FLUMINHAN JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
A Educação Ambiental deve ser trabalhada em todos os níveis de ensino, sendo também
denominada alfabetização ecológica. Ela é considerada uma atividade extracurricular, na maioria
das vezes trabalhada dentro das salas de aula apenas em datas comemorativas alusivas ao tema.
No Programa Cidadescola, um programa de educação integral do município de Presidente
Prudente (SP), a Educação Ambiental é trabalhada em oficinas onde os educadores buscam
métodos alternativos de sensibilizar os estudantes para que estes se sintam parte do Meio
Ambiente, e que dele depende a sua existência. Uma forma de contribuir para a formação dessa
consciência ambiental é promover atividades que provoquem o interesse e o respeito pelo Meio
Ambiente. Este trabalho analisou o desenvolvimento da Educação Ambiental no Programa
Cidadescola e verificou de que forma as visitas monitoradas ao Acervo Educacional de Ciências
Naturais (AECIN) da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) contribuem para a realização das
ações propostas pelo referido programa. O Programa Cidadescola foi analisado com base nos
aspectos pedagógicos, dotação orçamentária e efetiva utilização dos recursos financeiros
disponibilizados pelo poder público. Em relação ao AECIN, foram analisados questionários de
avaliação que foram respondidos por estudantes de escolas de Ensino Fundamental de Presidente
Prudente (SP), que participaram de visitas monitoradas à coleção permanente do AECIN no
período de 2009 a 2014, e que trazem alguma descrição relacionada ao Meio Ambiente. Foram
pesquisados documentos de domínio público disponíveis em homepages oficiais do Programa
Cidadescola e do Portal Transparência do governo federal, no intuito de se levantar os valores de
recursos financeiros envolvidos e a efetiva utilização dos mesmos para a realização da proposta de
Educação Ambiental na educação integral. No âmbito do AECIN, de um total de 1.373
questionários respondidos pelos estudantes visitantes no período analisado, foram selecionados
98 para análise. O critério principal utilizado na análise qualitativa norteou-se na experiência
empírica do estudante visitante em relação a algum relato sobre o Meio Ambiente. Os resultados
mostraram que o AECIN, ao promover ações de ensino, pesquisa e extensão por meio de visitas
monitoradas as suas coleções, aproxima a natureza ao contexto urbano, contribuindo para o
aprendizado lúdico e empírico do estudante. Este trabalho permitiu constatar que a participação
em visitas monitoradas ao AECIN foram significativas para os estudantes visitantes, e que esta
atividade constitui uma forma de contribuição para ações de Educação Ambiental dentro do
Programa Cidadescola. Foram obtidas evidências que as visitas enriqueceram as propostas
atualmente empregadas no programa Cidadescola e, portanto, realçam o papel da universidade
na sociedade, através da criação de espaços propícios para a Educação Ambiental em diferentes
níveis educacionais e não limitando-se ao ensino superior. UNOESTE
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O ESTUDO DA GESTÃO POR COMPETÊNCIA NO ENSINO DA PRÁTICA DOCENTE
LUMA ROBERTA PADOVANI NIGRE RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
EDILAINE TIRABOSCHI DE OLIVEIRA BERTUCCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O tema articulador vem evidenciar o desenvolvimento de competências teóricas em conjunto com
prática na sociedade que está em constante evolução. A competência associada a docência
consiste na busca de um amplo repertório de mecanismos de aprendizagem e na identificação do
que elas impulsionam e ensinam (PERRENOUD 2000). As diversidades sociais aumentam e a
cultura social se invade de preconceitos. Na busca por reformas no aspecto social, professores que
buscam mudanças significativas na formação inicial focalizam em estratégias de competências
ligadas ao uso de conhecimentos para gerenciar situações. A presente pesquisa apresenta uma
reflexão de vários autores que citam a importância da preocupação com a formação de
professores. As exigências na qualidade de ensino, requer uma reflexão sobre a formação de
professores, que devem desenvolver competências necessárias para o trabalho. Perrenoud (2002),
a formação de professores está ligada as ideologias do modelo de sociedade que se deseja e do
ser humano que se quer formar. Analisar a formação teórica das competências em conjunto com a
formação prática. Refletir os pontos positivos dos docentes que aderem a esse ensino por
competências. Este trabalho de pesquisa trata de uma abordagem qualitativa, utilizando livros,
artigos, monografias, visando explorar as ideias e opiniões de seus autores. O estudo demonstrou
que o trabalho docente é uma atividade regida por uma racionalidade prática que se apoia em
valores, em teorias, em experiências com elementos contextuais para auxiliar nas tomadas de
decisões na sala de aula. A pesquisa evidencia a necessidade de apresentar uma reflexão sobre o
estudo dos saberes aplicados pelos professores. Segundo Dias e Lopes (2003), "(...) toda e
qualquer mudança na qualidade da educação está vinculada a uma mudança na formação de
professores". O desenvolvimento de competências para uma formação humana é uma nova
concepção, para romper paradigmas que se opõe a esta, o desenvolvimento profissional de
professores deve ser capaz de romper paradigmas o que exige um compromisso de todos os
agentes de formação de professores, desde suas práticas teóricas e metodológicas. Mello (2002), a
competência é construída na prática, pelo domínio do conhecimento, não sendo apenas o saber,
"mas saber fazer". Acreditamos com esta pesquisa apresentar a relevância dos processos de
mudança nos paradigmas educacionais, tendo como a questão primordial às competências, sendo
a mediadora entre os projetos de mudança e sua consolidação. Pensando em evolução
educacional os conhecimentos acumulados não são mais suficientes para dar sentido na sala de
aula. Por este ângulo, se faz necessário uma adesão à abordagem por competências que
beneficiará prioritariamente os alunos, pois estes terão uma formação global, a qual não terá
como base apenas o acúmulo de conhecimentos eruditos e científicos, estimulando a
memorização e a mera apresentação de resultados, mas sim uma aprendizagem significativa.
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O MEIO AMBIENTE E A CRIANÇA CONSCIENTE
IVONE CRISTINA DE PAIVA LOURENÇÃO - ETEC DOUTOR LUIZ CÉSAR COUTO
WAGNER DOS REIS - ETEC DR. LUIZ CÉSAR COUTO
RONALDO GARCIA ALMEIDA - ETEC DOUTOR LUIZ CÉSAR COUTO
Diante da problemática mundial, relacionada ao uso da água, ao destino dos lixos,
desmantamento, queimadas, entre outros, é importante focar para as ações humanas diante
destas tragédias ambientais que possam afetar diretamente a saúde humana. Mesmo com
trabalhos de muitas unidades de saúde e órgãos ambientais, a falta de conscientização ainda faz
se presente em muitos lares brasileiros. Adquirir hábitos, ainda é de grande relevância para a
mudança de atitudes e melhoria da qualidade de vida. O processo de conscientização é lento, mas
ainda, deve ser trabalhado permanentemente em todos os municípios, principalmente nas escolas
do ensino fundamental, onde as crianças são as principais protagonistas e propagadoras de idéias.
É importante refletirmos, pois, "a educação ambiental é um processo de reconhecimento de
valores e clarificações de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando
as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres
humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A educação ambiental também está relacionada
com a prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhora da qualidade de
vida" (Conferência Intergovernamental de Tbilisi,1977). Conscientizar as crianças da importância
da preservação do meio ambiente como um todo, buscando melhorias na qualidade de vida
através de ações cidadãs. O trabalho foi realizado em três escolas da rede municipal de Quatá,
sendo que o público alvo foram crianças na faixa etária de 09 a 11 anos do Ensino Fundamental.
Utilizando imagens relacionadas ao assunto, proferiu-se palestras, demonstrando as causas e
efeitos da má preservação ambiental nas zonas rurais e urbanas, e, como, através de simples
ações, o ser humano pode mudar seu bairro, sua cidade, seu país e seu mundo. Após a
apresentação do tema, os alunos realizaram produção de texto e desenhos, afim de fixarem a
importância na preservação do meio ambiente em que vivem. Os professores desenvolveram
atividades de produção de texto na semana do meio ambiente. As crianças participantes da
palestra demonstraram conhecimento e preocupação diante da problemática exposta o que
também estimulou as mesmas a terem possíveis ações para a preservação do meio ambiente. De
acordo com os textos produzidos pelos alunos, destaca-se a importância da conscientização
ambiental nas escolas do ensino fundamental, por meio de palestras e imagens sobre o assunto,
incentivando as ações cidadãs e como resultado a melhoria da qualidade de vida.
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O USO DA INTERNET E SEUS PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS, COM RELAÇÃO NA APRENDIZAGEM
ESCOLAR DAS CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
DAYANE CAROLINA DA SILVA VILASBOAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
EDILAINE TIRABOSCHI DE OLIVEIRA BERTUCCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O tema articulador tem em vista a explicação do uso da internet no dia-a-dia de crianças, jovens e
adultos, teve um crescimento muito significativo desde a sua criação, sua acessibilidade é de fácil
alcance em toda a população mundial, causando grande influência na sociedade, seja ela política,
social, educacional e econômica, abrangendo também muitos outros pontos de nossa sociedade.
A presente pesquisa apresenta uma reflexão de vários autores citam a importância do uso da
internet na educação. Gokhale (1995, apud Moura, 1998 p.129-177), analisa que essa
aprendizagem traz ao aluno uma oportunidade de ter meios que o fazem capaz de discutir e
opinar sobre relacionados assuntos do mundo, fazendo com que desenvolvam o pensamento
crítico Este trabalho tem por objetivo, proporcionar o melhor desenvolvimento da educação
escolar, ajudando no entendimento correto do uso da internet no cotidiano escolar das crianças
do Ensino Fundamental. E esclarecer qual o papel da internet na escola de forma positiva e quais
suas contribuições para que esse ensino possa se desenvolver com qualidade. Este trabalho de
pesquisa trata de uma abordagem qualitativa, utilizando livros, artigos, monografias, visando
explorar as ideias e opiniões de seus autores. O estudo demonstrou que a escola deve estar
preparada para as novas tecnologias, entretanto não deve ter em mente que a internet é a
ferramenta principal para o aprendizado e sim um auxílio que serve para contribuir para uma
melhor aprendizagem, não substituindo os livros, nem os saberes adquiridos pelos professores
durante sua formação A pesquisa evidencia a necessidade de esclarecer que, o uso da internet é
um complemento na educação escolar, mas seu uso deve ser deve ser de forma pedagógica. É
importante, que o professor prepare o educando a usar essa ferramenta de forma critica e
correta. Ressaltando também que o uso da internet de forma incorreta traz consequências
negativas para um ensino de qualidade. A pesquisa vem mostrar que o gestor escolar deve
repensar sua maneira de trabalho, ou seja se esta atendendo as necessidades de toda comunidade
escolar, utilizando a internet de forma correta para obter benefícios no aprendizado do aluno e
com isso todos os envolvidos no processo educacional estão realmente alcançando melhorias na
qualidade de ensino.
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O USO DE OBJETOS EDUCACIONAIS COM ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
ALINE APARECIDA ALCÂNTARA DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
KLAUS SCHLUNZEN JUNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
MARCELA CORREÂ TINTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
As pesquisas realizadas junto ao Centro de Promoção para Inclusão, Digital, Escolar e Social
(CPIDES) da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Presidente Prudente vão ao
encontro da discussão acerca da temática do ensino e aprendizagem de Estudantes Público Alvo
da Educação Especial (EPAEE). A fim de favorecer uma prática pedagógica inclusiva, este estudo
articula o atendimento do EPAEE à abordagem Construcionista, Contextualizada e Significativa
(CCS), ao trabalho com projetos e o uso de Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação
(TDIC). Na conjectura do uso de TDIC a favor da aprendizagem, este estudo baseia-se na utilização
dos Objetos Educacionais (OE) e tem por objetivo analisar de que forma o uso dos OE podem
contribuir com o processo de ensino e de aprendizagem de EPAEE. Os OE são caracterizados como
materiais digitais reutilizáveis como softwares interativos, experimentos práticos, vídeos, imagens,
sons e mapas que favorecem a formalização de conceitos e a contextualização de temáticas. Os OE
que compõem este estudo estão disponíveis no Banco Internacional de Objetos Educacionais
(BIOE). O participante deste estudo é um estudante com 46 anos de idade, que frequenta uma
instituição de ensino especializado e também o CPIDES, e que gosta de aprender coisas novas,
diferentes e tem preferencias para atividades no computador; está em processo de alfabetização e
consolidação dos conceitos básicos matemáticos, e com o diagnóstico de Deficiência Intelectual
(DI). A DI é caracterizada como uma deficiência que envolve o desenvolvimento das funções
cognitivas, motoras, afetivas e sociais. Foi utilizado o OE "Fazenda Rived" o "Um dia de Compras"
com o intuito de proporcionar ao estudante, a partir de uma situação do cotidiano, a
oportunidade de utilizar o cálculo mental com operações de soma e subtração com números
naturais e decimais. Por meio da problemática do OE, foi possível estimular no estudante
habilidades importantes para a interpretação de situações e resoluções de problemas, além de
favorecer o processo de alfabetização da aprendizagem matemática. A pesquisa favoreceu o
desenvolvimento das habilidades cognitivas do EPAEE, pois a partir do acompanhamento
sistemático das atividades, que compreendeu no registro e avaliação diagnóstica constante, o
estudante apresenta indicativos de aprendizagem conceitual relacionadas a Alfabetização: a
composição de palavras com silabas simples, reconhecimento das letras do alfabeto e expansão
do vocabulário; e ao Calculo: aquisição do valor numérico, contagem e relação de quantidade
número, ordenação, seriação e classificação de objetos em subgrupos ou categorias, e resolução
verbal de problemas. Consideramos que a utilização dos OE apresenta-se como possibilidade
relevante ao processo de inclusão, de ensino e de aprendizagem do EPAEE, pois seu uso possibilita
a contextualização das atividades, auxiliando no processo de construção e significado dos
conceitos aprendidos. PROEX
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OS CURSOS DE FORMAÇÃO DOCENTE PARA AS SÉRIES INICIAIS: CONCEPÇÕES, IMPASSES E
PERSPECTIVAS CURRICULARES
MAYARA APARECIDA PEREIRA MENEZES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
AUGUSTA BOA SORTE OLIVEIRA KLEBIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
RAIMUNDA ABOU GEBRAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Este resumo se constitui parte de uma pesquisa intitulada "A formação do Professor Licenciado
em Pedagogia: proposições, concepções e ações para a profissionalização docente", com apoio do
PIBIC/CNPq/UNOESTE. Discute a organização curricular dos cursos de formação de professores,
com seus impasses e avanços, bem como os desafios para que se caminhe em direção a uma
formação docente que atenda as atuais demandas. Considera que a reflexão sobre a organização
curricular do curso de Pedagogia, não pode ser desvinculada do projeto pedagógico de cada
curso. Tem como objetivo geral, trazer para o debate as concepções que orientaram e orientam
os currículos dos cursos de formação de professores. Especificamente busca: analisar os impasses
e avanços na trajetória dos cursos de formação docente, considerando o seu desenho curricular;
discutir as concepções que norteiam o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da Unoeste
(PPC); refletir sobre a estrutura curricular e a sua articulação com o projeto pedagógico e com as
atuais Diretrizes Curriculares para a formação docente. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e
documental, de abordagem qualitativa. Para seu desenvolvimento buscou incursionar na
produção literária de autores diversos e na análise dos documentos oficiais, para que se
compreenda a configuração do curso de pedagogia como o locus de formação docente. Nesse
sentido, foram selecionados alguns documentos: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional/96 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso Pedagogia e para a formação
docente em nível superior; o PPC - Pedagogia da Unoeste/2015. O currículo do curso de
Pedagogia da Unoeste se estrutura de forma a garantir uma organização em módulos que se
articulam, com o objetivo de pensar a formação docente em três dimensões: epistemológica,
política e pedagógica. Desse modo, pautada em uma visão multidisciplinar, a Matriz Curricular se
estrutura em quatro núcleos: a) Núcleo de Estudos Básicos: Sociedade e Educação (1.360h); b)
Núcleo de Estudos Básicos: Formação Didático-Pedagógica (1.320h); c) Núcleo de
Aprofundamento e Diversificação de Estudos (1080h); d) Núcleo de Estudos Integradores
(730h). Nessa perspectiva busca atender: a) a legislação em vigor; b) os objetivos traçados para o
curso de Pedagogia da Unoeste; e) as necessidades formativas dos alunos e as exigências impostas
pela contemporaneidade. Todas essas demandas exigem uma ressignificação do projeto
pedagógico entendido como práxis social. Sobretudo, para que tal prática se consubstancie e
responda aos objetivos da educação, é necessário que haja uma relação crítica com a sociedade,
fator determinante para que a Universidade cumpra sua função politica e social. Para tanto, não
se pode abrir mão de um debate permanente sobre o currículo necessário para que curso de
Pedagogia atenda as demandas da atual sociedade, numa perspectiva inclusiva, plural e mais
humana. CNPq/PIBIC/Unoeste
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OS HÁBITOS DE LEITURA DE INGRESSANTES NA FORMAÇÃO DOCENTE
IZABELE DIAS DOS SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
GABRIELE GÓES DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
Muito se tem discutido acerca da formação docente no Brasil, principalmente após a nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), na qual muitos estudos e debates sobre o
tema têm-se levantado. A pesquisa aqui exposta traz à tona a questão da formação inicial de
professores de Letras e Pedagogia. Estes licenciandos terão, no futuro, a responsabilidade de
fomentar a leitura e a escrita em crianças e jovens (CARVALHO, 2001). Esta pesquisa intitulada
"Leitura nas licenciaturas: espaços, materialidades e contextos na formação docente" é financiada
pelo PROCAD (Programa Nacional de Cooperação Acadêmica), e busca analisar o perfil do leitor
ingressante nos cursos de licenciatura em Pedagogia e Letras das seguintes instituições:
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP, campus de Marília e de
Presidente Prudente), Universidade de Passo Fundo (UPF) e Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES). Tais cursos foram escolhidos por formar professores que ensinam a leitura e suas
práticas na Educação Básica. O objetivo é descrever o perfil do leitor ingressante dos dois cursos
em tais universidades, desenvolvendo assim, um plano de ações político-pedagógico para
qualificar a formação de leitores na universidade. A pesquisa se qualifica como quali-quantitativa,
e faz uso de diversos métodos de produção e análise de dados. Aqui, nos restringiremos apenas ao
instrumento de pesquisa "questionário". Os resultados aqui apresentados referem-se a um piloto
aplicado aos alunos do primeiro ano do curso de Pedagogia (2014) da FCT/UNESP - Pres. Prudente.
O instrumento de pesquisa contém 87 questões abordando desde o perfil pessoal; educação
básica e superior; suportes, frequência, tempo, espaços e disposições físicas de leitura; dimensões
valorizadas na leitura; preferências de leitura; papel das instituições e mediadores de leitura e
táticas e estratégias de leitura. Os resultados foram tabulados (maio/2015) e pode-se chegar a
alguns resultados prévios: foram 58 questionários aplicados no período vespertino e noturno; os
alunos têm entre 19 e 23 anos de idade (31%); a maioria do público é feminina (93%); a religião
mais adotada pelos alunos é a evangélica/protestante (84,4%); possuem uma média de 20 livros
em casa (55,1%); raramente leem jornais impressos (44,8%) e jornais eletrônicos (50%); o mesmo
acontece com livros impressos, raramente o leem integralmente (32,7%); não leem livros
eletrônicos (56,3%). Diante desses dados, vemos que não temos leitores assíduos ingressando no
curso de formação de professor, visto que, é um curso que, futuramente, formará pequenos
leitores. Muitos afirmam ler somente o que é pedido no curso. Os resultados explicitados apontam
um público não-leitor ou pouco leitor ingressante numa licenciatura. Portanto, é preciso ações
para provocar os leitores ingressantes no curso de Pedagogia, é preciso que se façam leitores
ativos e críticos para o futuro trabalho com a leitura nas salas de aula. PROCAD/Capes
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PERCEPÇÕES DE PROFESSORES DE UM CURSO DE PEDAGOGIA SOBRE O USO DAS MIDIAS NA SALA
DE AULA: ALGUMAS REFLEXÕES
LEONARDO RIBELATTO LEPRE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
ADRIANO RODRIGUES RUIZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Ao pensar a mídia aliada à educação, é necessário considerar o desvelamento dos níveis de
linguagem, a problematização dos meios na cultura e as transformações que elas podem provocar
na subjetividade e no funcionamento da cultura, pois contribuem para a construção de sentidos
tanto sobre a performance individual e coletiva. A justificativa deste trabalho mora na
interdependência dos sujeitos envolvidos nesta relação, para o desenvolvimento da educação é
fundamental a comunicação e como contexto a cultura. Entender essas relações para que possam
formar-se sujeitos emancipados é fundamental, pois dessa forma a sociedade, a escola e os
processos educativos se beneficiarão. O objetivo deste trabalho de pesquisa foi ter acesso para
que se possa refletir acerca das representações sociais das mídias e da relação entre Comunicação
e Educação para os docentes do Ensino Superior, neste caso específico, no curso de Pedagogia de
uma Universidade Privada do interior do Estado de São Paulo. A metodologia utilizada neste
estudo teve abordagem qualitativa, com opção pelo estudo de caso e utilização de entrevistas.
Esta pesquisa tem o certificado de apresentação para apreciação ética. Os resultados mostraram
as mídias e a comunicação presentes no desenvolvimento das atividades docentes dos sujeitos
investigados, no entanto, com fortes características tecnológicas e pouco humanizadoras.
Também ficou clara a possibilidade do relacionamento da comunicação com a educação,
entretanto com exigências na formação e no desenvolvimento do profissional para que possa
entender e desenvolver a educomunicação de modo que ela assuma o seu potencial
emancipador. Considerando o relacionamento levantado notamos que quando o professor vai
fazer a inserção da mídia durante sua prática profissional alguns padrões ficam evidentes: em um
o professor nota a mídia como ferramenta tecnológica de transmissão de informação, no outro
como instrumento de produção intelectual, ou ainda a percepção da sala de aula como uma ação
comunicacional subjetiva. Por último ainda é possível notar que existem casos onde esse
relacionamento é completamente ignorado. Foi possível notar que a comunicação é parte
integrante do processo educacional e nos dias atuais fica ainda mais presente a comunicação
mediada pelas tecnologias da informação e comunicação. No entanto a subjetividade necessária
para o desenvolvimento da leitura emancipadora do mundo não é presente de modo efetivo,
abrindo precedente para um novo e grande passo em direção ao desenvolvimento da
comunicação dentro dos ambientes educacionais. Entender como preparar os docentes
participantes dos processos educacionais e, portanto sujeitos necessários para o desenvolvimento
da relação educação e comunicação deixa espaço para novas pesquisas tendo em vista que a
resposta não ficou suficientemente clara, considerando que formações específicas não
resolveriam o problema apresentado quando observado por um panorama mais amplo. CAPES
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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE DIREITO E AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS:
ESTUDO EXPLORATÓRIO
MAURICIO SILVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
HELENA FARIA DE BARROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Esta dissertação foi apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, da
Universidade do Oeste Paulista, na linha de pesquisa, Formação e Prática Pedagógica do
Profissional Docente. Buscou analisar o Projeto Pedagógico de uma Faculdade de Direito à luz das
Diretrizes Curriculares Nacionais, com foco principal no exame de documentos e fatos de
conhecimento público divulgados pela instituição ou órgãos diversos que interessam à vida
acadêmica. O objetivo foi verificar como o Projeto Pedagógico do Curso se apresenta
objetivamente em relação às Diretrizes Curriculares Nacionais, visando observar quem é ou quem
deve ser o bacharel em Direito; qual o perfil desejado do bacharel previsto nas Diretrizes
Curriculares Nacionais e no Projeto Pedagógico; quais competências e habilidades são esperadas
no final do curso; e, avaliar a coerência existente entre alguns ditos elementos, oferecendo, assim,
contribuições no âmbito pedagógico, acadêmico e social. Partiu do levantamento bibliográfico
sobre a elaboração do Projeto Pedagógico e seus elementos para proceder à análise de dados
públicos acerca da instituição, incluindo o próprio PP e do estudo das Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Direito. A doutrina aponta o PP como instrumento primordial, que deve ser
conhecido e atualizado constantemente por todos os sujeitos do processo de ensino e de
aprendizagem para se atingir os objetivos do curso, com o planejamento dos processos de
avaliação e do conteúdo para alcançar as habilidades e competências, capazes de moldar o perfil
ideal do egresso. A DCN, serve-se de cláusulas abertas para que cada Instituição de Ensino possa
moldar o perfil do egresso de acordo com o contexto institucional, político, geográfico e social que
devem envolver processo de aprendizado, na busca do desenvolvimento das competências e
habilidades previstas nos artigos 3º e 4º da DCN. Os resultados apontam o cumprimento das
indicações da DCN de forma objetiva, já que o PP atende aos requisitos elencados em relação ao
perfil, competências e habilidades do egresso, ao conteúdo de ensino e aos processos de
avaliação, no que pese o currículo apresentar uma carga maior de matérias voltadas para o eixo
profissional, pois declara atividades para a formação de um profissional técnico e crítico, com as
habilidades e competência necessárias ao desempenho profissional humanitário, capaz de
enfrentar as mazelas da profissão. Foram feitas duas sugestões: a primeira em relação a
necessidade de um processo de nivelamento de conhecimento dos alunos ingressantes a, a
segunda, em relação a possibilidade de constante atualização do PP por meio da participação de
todos os sujeitos do processo de ensino e de aprendizagem pela página que a Instituição mantém
pela internet, que como pano de fundo ainda serviria para despertar a conscientização e o
comprometimento de cada participante.
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RELAÇÃO ENTRE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO EDUCACIONAL E O PAPEL DA ESCOLA:
UMA ANÁLISE EM CONSTRUÇÃO
DANIELLE GARCIA MARTINS CAVALCANTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
ANA PAULA OLIVEIRA RESCIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
Um dos papéis da universidade, entre outros fatores, é oportunizar ao aluno condições de se
inserir no contexto escolar, seja com pesquisas que possam contribuir com a melhoria da escola
pública ou por meio dos estágios curriculares como formação e aproximação com seu futuro
campo profissional. Neste sentido, este trabalho se apresenta como resultado de uma pesquisa
realizada a partir do Estágio Supervisionado em Gestão Educacional, do curso de Licenciatura em
Pedagogia, da Unesp de Presidente Prudente, em uma escola pública municipal, na cidade de
Regente Feijó/SP. Tivemos como objetivo principal mostrar a importância do estágio curricular na
formação inicial do futuro professor articulando essa questão ao papel da escola no contexto de
uma gestão participativo-democrática, além da influência na formação daqueles, incluindo os
estagiários, que estão inseridos em seu âmbito. Norteadas por uma pesquisa qualitativa, de
natureza bibliográfica-documental, os procedimentos metodológicos tiveram referências em
estudos da disciplina de estágio e no projeto político pedagógico e observações da escola. A
pesquisa mostrou-nos como resultados que, por meio dos estágios curriculares, além da
oportunidade de vivenciar e desmitificar o contexto escolar é possível desenvolver uma práxis
criadora na medida em que a vinculação entre o pensar e o agir pressupõe a unicidade teóricoprática das ações pedagógicas, já que o principal papel da escola, a partir dos pressupostos mais
democráticos, é garantir uma gestão participativa que assegure o acesso, a permanência e,
sobretudo, uma educação de qualidade para todos. Contudo, essas questões nos remetem à
discussão de que ao falarmos sobre a democratização da escola e, por consequência, do ensino, é
preciso inserir a gestão escolar neste processo, já que a sua efetivação não deveria depender de
alguém para dar abertura ou permiter a sua manifestação, pois é uma princípio constitucional e
deve ser cumprido. Logo, toda discussão que se faz sobre a escola deve considerar também que
todos que se inserem na escola participam de ações educativas, embora não de forma igual;
exigindo, no mínimo, competências de gestão (organização, planejamento, controle), além da
possibilidade de relação dialógica. Concluímos, portanto, que a relação entre o estágio curricular e
o papel da escola ainda carece de uma construção no sentido de superar a ideia do estágio como
uma prática modelar ou de instrumentalização técnica, e o papel da escola como apenas o de
ensinar a ler e escrever. Além disso, entendemos que a aproximação entre universidade (por meio
dos estágios curriculares) e escola é fundamental para a construção de conhecimentos sobre as
necessidades formativas dos futuros professores e, em especial, no âmbito da gestão
escolar. Não tem.
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RELAÇÃO ESCOLA, FAMÍLIA E COMUNIDADE: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A GESTÃO
ESCOLAR DEMOCRÁTICA.
JOEL AUGUSTO OLIVEIRA SANCHEZ - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE PRESIDENTE
PRUDENTE
ANA PAULA OLIVEIRA RESCIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
Esta pesquisa é resultado das vivências do Estágio Supervisionado em Gestão Educacional, do
curso de licenciatura em Pedagogia da FCT/UNESP. O interesse pela temática da pesquisa surgiu a
partir de inquietações sobre a escola estagiada acerca da relação escola, família e comunidade à
luz dos desafios e possibilidades colocados para a possível gestão escolar democrática. A partir da
atual LDB, esse estilo de gestão vem levantando algumas questões sobre a sua forma de
organização e a sua relação com os atores que fazem parte do processo escolar. Teve como
objetivo central refletir sobre os desafios e possibilidades da gestão escolar na perspectiva
democrático-participativa e na busca por uma educação de qualidade. A pesquisa teve como
pressuposto as observações realizadas durante o período de cumprimento do Estágio sendo o eixo
metodológico norteador de natureza qualitativa. Para tanto, realizamos observação não
participante, além de levantamento bibliográfico acerca de teóricos que versam sobre a gestão
democrática como articuladora da relação escola, família e comunidade. Sabemos que não é
possível explicar todos os problemas existentes ao se observar que a vivência do cotidiano escolar
é dinâmica e que a gestão democrática é algo recente na história da educação brasileira. Assim, os
resultados das observações mostraram que a participação da família e comunidade na escola
exerce o papel na gestão democrática não somente de afirmar a autonomia escolar, mas também
como elemento de contribuição, entre outros fatores, do êxito escolar dos alunos. Todavia, é
importante ressaltar a gestão escolar como o diferencial de motivação para a realização da
pesquisa, pois compreendemos que a equipe gestora pode ser (ou não) a facilitadora do processo
de interação escola, família e comunidade. Tais resultados nos oportunizou a discussão de que a
família e a comunidade tem um papel importante na participação escolar, contudo a realidade
atual é que as famílias nem sempre se dispõem a se envolver com a escola. Portanto,
questionamos como, então, a escola pode promover a participação dos pais? Será que os
profissionais da educação estão, em sua formação e atuação, preparados para receber as famílias
na escola? Após esses questionamentos foi necessário refletirmos sobre as maneiras pelas quais a
escola pode trabalhar a participação da família e a sua relação com a escola. Concluímos,
portanto, que é fundamental que os gestores, em sua formação e atuação, percebam os
benefícios que a descentralização do poder trás nas relações em âmbito escolar e se atentem às
teorias e práticas de intervenção para que essas relações se efetivem. Concluímos, igualmente,
que a relação entre escola, família e comunidade é complexa e que essa articulação pode ter a
gestão escolar como o seu meio facilitador na realidade educacional, propiciando a participação
dos diferentes atores desde que esteja dotada de competências técnicas, humanas, conceituais e
ético-políticas para essa aproximação.
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Comunicação oral

UMA REFLEXÃO SOBRE AVALIAÇÃO MUSICAL
CRISTIANI MARIA FACCIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
HELENA FARIA DE BARROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Este estudo foi apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso a Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação, Núcleo de Educação à Distância, como parte dos requisitos para obtenção do
título de especialista - Área de Concentração: Avaliação do Ensino e da Aprendizagem. Como
professora sempre me preocupou o modo mais eficiente e justo de avaliar meus alunos,
posteriormente, cursando Licenciatura em Música, me inquietava saber as práticas avaliativas
mais adequadas para se avaliar em música e entender os critérios usados pelos meus professores
para avaliar o meu desenvolvimento dentro do curso, principalmente em disciplinas que exigiam
habilidades específicas musicais como práticas instrumentais e canto coral, por exemplo. Mesmo
sendo um curso de licenciatura, pouco foi falado sobre avaliação em música como conteúdo para
nossa formação profissional. E poucos são os estudos sobre o assunto, por isso percebe-se uma
bibliografia escassa. Daí então, o interesse em estudar melhor o tema.Com este estudo acredita-se
contribuir com os estudantes e professores de música que buscam informações e
aperfeiçoamento sobre a prática avaliativa na Educação Musical. Os objetivos visados foram:
investigar as metodologias e estratégias de avaliação no ensino da música;repensar práticas
avaliativas mais integradoras neste tipo de ensino; apresentar os critérios gerais para avaliar o
trabalho musical dos alunos, segundo a Teoria da Espiral de Keith Swanwick. Realizou-se uma
pesquisa bibliográfica a partir de um levantamento e revisão dos principais estudos sobre
avaliação em música através de livros, revistas e periódicos nacionais disponibilizados em sites
eletrônicos oferecidos pela plataforma de dados da biblioteca UNOESTE que abordaram as
concepções teóricas de Keith Swanwick sobre a avaliação musical. O educador musical inglês,
Keith Swanwick iniciou suas pesquisas na década de 70. Swanwick desenvolveu uma teoria da
aprendizagem musical, que ficou conhecida como Teoria da Espiral, em que considera o
conhecimento musical do estudante a partir do pensamento intuitivo ou lógico e de uma "leitura
modificada das ideias de Piaget, de quem utiliza os conceitos de assimilação e acomodação,
renomeando-os, porém, como intuição e análise". Nesta trajetória de desenvolvimento musical
traçada por Swanwick, o aluno passa por camadas cumulativas e sucessivas: Materiais, Expressão,
Forma e Valor. Dentro de sua teoria Swanwick aponta critérios gerais para avaliar o trabalho
musical dos alunos. A Teoria do Desenvolvimento Musical é um instrumento de avaliação
importante, pois constrói uma possível sequência de aquisições de conhecimentos musicais.
Assim, esta avaliação é essencialmente formativa, já que tem o objetivo de identificar as camadas
de desenvolvimento e possibilitar ao professor de música organizar e reformular os tipos de
atividades e materiais mais adequados aos seus alunos e estes, por sua vez, podem também se
auto avaliar e avaliar o trabalho de outras pessoas.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SUA REPERCUSSÃO FRENTE AO ÂMBITO EDUCACIONAL
FYAMA BATISTA FERRACIOLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CÉLIA DOS SANTOS SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Este trabalho de pesquisa tem em vista evidenciar a importância da família para o
desenvolvimento no sistema educacional, e como este grupo de pessoas podem influenciar na
vida e no modo de aprendizagem da categoria infanto juvenil, especialmente quando há a violação
de direitos. A presente pesquisa apresenta uma reflexão sobre a violência doméstica e os
rebatimentos que podem gerar na vida social e acadêmica da criança frente a conjuntura
familiar. Analisar o papel e a influência que a família exerce para o desenvolvimento no sistema
educacional. Refletir a violência doméstica e os rebatimentos que podem gerar na vida social e
acadêmica da criança frente a conjuntura familiar. Este trabalho de pesquisa trata de uma
pesquisa quantitativa, utilizando livros, artigos, monografias, visando explorar as ideias e opiniões
de seus autores. O estudo bibliográfico demonstrou que na história, a violência doméstica
decorreu em diferentes sociedades. [...] urge problematizar que a família é a representação desta
sociedade: autoritária, machista, patrimonialista e autocêntrica. Enfrentar a violência contra a
criança sem pensar tais pilares da sociedade contemporânea nos leva apenas a saídas pontuais.
(FUZIWARA, 2012, p. 110). No decorrer da pesquisa utilizará também reflexões de Maria Amélia
Azevedo, autora renomada no campo da violência contra criança e adolescente e coordenadora
do Laboratório de Estudos da Criança - (LACRI/IPUSP), e Viviane N. de Azevedo Guerra,
pesquisadora da instituição supracitada (2005, p. 22), sendo que o maior argumento de quem o
pratica está pautado na tradicional frase 'bater para educar', utilizando de abordagens rudes e
cruéis com a criança dentro do lar e manifestando oposição a quaisquer meios de violência
quando questionado no grupo social, sendo que os métodos advindo de tradições e cultura no
qual a criança não era vista como sujeito de direito a proteção. A pesquisa aponta que "[...]
grande parte dos casos de violência ocorre dentro do ambiente doméstico, tendo como principais
agressores o pai ou a mãe" (BRASIL, p. 57), ou seja, a agressão que inicia dentro do lar, provocado
principalmente pelos pais, coloca a criança num fator de risco e, posteriormente, infringindo o
sistema de proteção a ela inerente, bem como, refletindo na educação. O autor Guirra (2012),
considera que o ensino educacional é requisito primordial para a criança, a fim de desenvolverem
suas aptidões e realizar o processo de socialização em meio as outras pessoas, motivando-os à
iniciar sua participação na sociedade, promovendo experiências e conhecimentos, sendo estas
ferramentas importantes para a vida. Acreditamos com esta pesquisa mostrar a necessidade de
confirmar que a família é o primeiro contato que a criança e o adolescente têm como o órgão
estimulador para o âmbito educacional, assim, diante do previsto - ECA, entender que as
categorias infanto juvenis possuem o direito à educação, e a família o dever de protegê-la.
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A ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DALTONISMO AOS AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM:
A CONSTRUÇÃO DE UM PROTÓTIPO DE AVA INCLUSIVO
RITA DE CÁSSIA MIRANDA DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
FERNANDA SUTKUS DE OLIVEIRA MELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
A Educação a Distância (EaD), caracteriza-se pela educação mediada por suportes técnicos de
comunicação entre pessoas em tempo e lugares diferentes. Nos dias atuais inúmeros são os meios
e as tecnologias de informação e comunicação articulados para a viabilização da EaD. Isso leva a
EaD a um novo patamar, no qual modelos pedagógicos precisam ser repensados para os novos
processos cognitivos das pessoas inseridas no ciberespaço. O desenvolvimento desses espaços
interativos com fins educacionais e as comunidades de e-learning instituíram Ambientes Virtuais
de Aprendizagem (AVA). No que se refere ao acesso de pessoas com deficiência visual, em
especial, o daltonismo aos ambientes virtuais de aprendizagem, torna-se de extrema relevância
que se considere suas necessidades especiais e se promova a concepção e criação desses espaços
educativos, respeitando o que as diretrizes da área sinalizam quanto à usabilidade e
comunicabilidade. É preciso compreender que um grande número de pessoas em todo o mundo
tem algum tipo de deficiência, física, mental ou sensorial, que limita sua habilidade para as
atividades diárias. Não existem dados exatos sobre a quantidade de pessoas nesse contexto,
apenas percentuais estimados. Sendo assim, diante deste contexto o presente projeto de pesquisa
assume uma abordagem qualitativa, constituindo-se como um estudo de caso. O projeto de
pesquisa propõe o desenvolvimento de um protótipo de módulo digital que melhore e/ou adeque
o acesso de pessoas com daltonismo ao ambiente virtual de aprendizagem "Aprender Unoeste",
desenvolvido pela Universidade do Oeste Paulista (Unoeste). Esta investigação constitui-se como
um estudo de caso. Por se configurar como uma pesquisa bastante específica, o estudo de caso se
desenvolve sempre em consonância com diferentes fontes que darão base ao assunto abordado,
como é o caso da pesquisa bibliográfica e documental. Sendo assim, nesta pesquisa, propõe-se,
por meio de um estudo de caso intrínseco, compreender as especificidades a serem consideradas
para viabilizar a acessibilidade de pessoas com daltonismo aos ambientes virtuais de
aprendizagem, em especial, ao Aprender Unoeste, culminando no desenvolvimento de um
protótipo de módulo digital que melhore e/ou adeque o acesso de pessoas com daltonismo a esse
ambiente virtual. Espera-se, assim, oportunizar uma melhor inclusão dessas pessoas a cursos
oferecidos na modalidade a distância, favorecendo condições mais eficientes de leitura das
informações gerais e dos materiais didáticos, disponíveis nesses ambientes. Esta pesquisa vem
sendo desenvolvida na Universidade do Oeste Paulista - Unoeste, pertencente à rede privada do
município de Presidente Prudente/SP. Vale destacar que, este projeto de pesquisa foi aprovado e
protocolado (2355) pelo Comitê Assessor de Pesquisa Institucional (CAPI).
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A CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DO PROJETO EDUCATIVO ESCOLAR E OS DESAFIOS PARA UMA
EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA NO CONTEXTO DA ESCOLA RIBEIRINHA MARAJOARA
FRANCISCO MIGUEL DA SILVA DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O projeto educativo de uma escola é, sem dúvida, o elemento provocador de olhares que
dinamizam a prática escolar. O desenvolvimento desta pesquisa se constitui em um momento
oportuno para refletir sobre a prática pedagógica, pois alguns questionamentos inerentes a esta
proposta de trabalho são substanciais para que se possa construir um projeto educativo onde
esteja refletida e expressa finalmente a vontade da coletividade. É preciso, conjuntamente, buscar
respostas para as seguintes indagações: que modelo de currículo se pretende para a escola
ribeirinha? Como incluir na prática pedagógica da escola a diversidade de conhecimento empírico
presente na comunidade local? Que modelo de escola se pretende construir? Que cidadão se
pretende formar? É importante que a comunidade escolar perceba quais transformações serão
possíveis a partir do momento em que esta se une para refletir sobre algo que necessariamente
precisa ser coletivo: a construção do projeto educativo da escola. Assim se evidencia a educação
libertadora proposta por Paulo Freire, pois é necessário que os desfavorecidos, pensando em
superar as desigualdades históricas, proponham, agindo e refletindo, que educação pretendem.
Acredita-se que essa pesquisa trará contribuições significativas para a comunidade escolar.
Primeiro por contribuir para o fortalecimento do debate sobre a importância do trabalho coletivo
e principalmente por trazer à tona as discussões sobre a construção da proposta pedagógica da
escola. Segundo, por provocar novos debates possibilitando que a escola ribeirinha não se limite
apenas a um local onde se repassa conteúdos, mas que valoriza a cidadania, tornando-se assim,
um espaço democrático e transformador onde as experiências sociais se constituem em
conhecimento e, dessa forma, possibilitam melhor desenvolvimento dentro do processo de ensino
e aprendizagem. A terceira razão é a de provocar nos sujeitos sociais o desejo de vivenciar novas
experiências participativas. A efetivação desta pesquisa será primordial, pois contribuirá para
responder a muitas indagações que são levantadas e nunca respondidas no seio das discussões
educacionais que ocorrem no município de São Sebastião da Boa Vista, Pará. Objetivo Geral
Avaliar a participação da comunidade escolar ribeirinha nos encontros de preparação para a
construção do projeto educativo da escola. A partir do enfoque qualitativo - pesquisa-ação seguirá os seguinte procedimentos: Contato com os sujeitos e o local onde ocorrerá a pesquisa;
Apresentação da proposta de pesquisa para a comunidade escolar; Diagnóstico da ação: observar
o contexto interno e externo da escola para levantamento das demandas que precisam ser
equacionadas; Técnica de grupo nominal Sociodrama: Técnica de grupo focal:
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ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA: ANOS INICIAIS
DAIANE MONTEIRO MELO PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
DENISE PENNA QUINTANILHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Esta pesquisa buscará identificar formas que o professor pode ensinar os números: como o
professor pode ajudar nas dificuldades de aprendizagem das crianças. A alfabetização matemática
envolve desde as experiências vividas pela criança até a formação do currículo proposto pela
escola, mas está centrada basicamente no desenvolvimento cognitivo da criança aliada às
situações de aprendizagem. Desta forma, uma primeira alternativa seria conhecer o aluno, saber a
respeito de sua vida, suas experiências, sua história, sua família, além de identificar os
conhecimentos que já possui. objetivo geral: entender as formas da alfabetização matemática nas
séries iniciais. objetivos específicos: 1. identificar as dificuldades dos alunos na aprendizagem da
matemática; 2. analisar o material didático fornecido em sala de aula; 3. analisar as expectativas
de aprendizagem da matemática propostas por diversos autores Consiste em pesquisa
bibliográfica, baseando-se em documentos oficiais, referências bibliográficas e artigos científicos
de pesquisa.
não há.
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ARQUITETURA ESCOLAR E GÊNERO: SEPARAÇÕES E MISTURAS NA TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO
SEPARADA PARA A MISTA
KORINA APARECIDA TEIXEIRA FERREIRA DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA UNOESTE
MARIA DE FATIMA SALUM MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O interesse por esta investigação se deu a partir da percepção de que nos estudos em educação
ainda é pouco discutida as implicações do contexto físico escolar nas, com e sobre as práticas
educativas de formação discente. Assim, busca-se através desta pesquisa, contribuir para a
compreensão da significância da edificação escolar para a educação de meninos e meninas,
abordando como e de que forma as transformações no contexto sócio-cultural e histórico estão aí
implicadas.É neste ambiente que as pessoas passam a maior parte do seu tempo, cujo contato,
praticamente diário, tem seu início na educação infantil, em seus primeiros anos de vida e
persiste, via de regra, até o ensino superior. Segundo as propostas curriculares oficiais espera-se
que este seja um espaço em que ocorra não apenas a aprendizagem dos saberes científicos
oferecidos nas disciplinas escolares, mas a educação para a convivência cívica entre os mais
variados sujeitos. GERAL: Analisar a vinculação entre arquitetura, sociedade e relações de gênero
no contexto escolar de implantação de classes mistas e de co-educação, nas décadas de 1960 e
1970, com ênfase no estudo de suas manifestações no espaço arquitetônico escolar. ESPECÍFICOS:
Relacionar os fundamentos político-sociais da arquitetura moderna da Escola Paulista com a
edificação da escola Navio; Verificar as possibilidades de emergência de novas configurações nas
relações de gênero a partir dos usos e ocupação do espaço escolar;Analisar os pronunciamentos
dos atores escolares (ex alunos, ex professores e ex administradores) visando compreender quais
foram as formas de apropriação e usos dos tempos e espaços da escola por meninos e
meninas;Verificar a existência de propostas e/ou práticas de co-educação vinculadas a educação
mista, analisando os seus efeitos na produção de diferenças e desigualdade de
gênero;Compreender as diferenças e desigualdades de gênero produzidas no contexto sóciohistórico-cultural brasileiro, das décadas de 1960 e 1970, e o modo como se manifestaram nos
espaços escolares. A pesquisa qualitativa, caracterizada como estudo de caso da Escola Municipal
João Franco de Godoy, chamada de Navio, em Presidente Prudente - SP, contendo levantamentos
da edificação, documentação escolar, dados históricos sobre as questões de gênero e políticas
educacionais, entrevistas, estudos iconográficos e revisão bibliográfica em autores dos assuntos
em estudo.
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ATIVIDADES DISCENTES DE LEITURA DA NARRATIVA LITERÁRIA NO PROGRAMA SÃO PAULO FAZ
ESCOLA
CLEBER FERREIRA GUIMARÃES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
MARIA DE LOURDES ZIZI TREVIZAN PEREZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O presente estudo apresenta uma amostragem de uma análise documental das Atividades
Discentes sugeridas aos docentes pelo Programa São Paulo Faz Escola (Ensino Médio, 1ª e 3ª
séries- 2014-2017), para o ensino da leitura da narrativa literária. Justifica-se a necessidade da
pesquisa, em razão dos equívocos metodológicos que permanecem nas práticas escolares (e nos
próprios materiais didáticos, como é o caso dos Cadernos do Professor e do Aluno, acoplados ao
referido programa), para o ensino da literatura. Os dados a serem apresentados foram extraídos
dos materiais citados e apontam para a forma incompleta da prática de leitura literária, centrada
nos sentidos apenas linguísticos dos textos. Analisar as propostas metodológicas de aprendizagem
de leitura da narrativa literária do Programa São Paulo Faz Escola Será uma pesquisa qualitativa,
de cunho bibliográfico, com inclusão de uma Análise Documental do referido
programa.Selecionaremos para a Análise Documental: os Cadernos (do aluno) de 1ª e 3ª séries do
Ensino Médio (2014-2017), acoplados ao programa paulista.
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BEBETECA: APRESENTANDO O LIVRO NA CRECHE
MARIANA CRISTINA GONÇALVES DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
MÁRCIA REGINA MENDES VENÂNCIO - FCT UNESP PRESIDENTE PRUDENTE
KENIA ADRIANA DE AQUINO MODESTO SILVA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG
RENATA JUNQUEIRA DE SOUZA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
As ações que efetivam o contar histórias para bebês têm crescido no início deste século,pois
pesquisas vêm mostrando a influência desse ato para o desenvolvimento integral das crianças na
primeira infância.Tussi e Rösing(2009),por exemplo,argumentam que ler para os pequenos
consiste em uma maneira lúdica de educar e incentivar as dimensões
neurofisiológicas,cognitivas,afetivas e simbólicas,oportunizando a socialização.Em outras
palavras,o contato inicial com o livro,desde a mais tenra idade,proporciona a autonomia e uma
vasta ampliação do repertório infantil o que,por consequência,irá ajudar na comunicação oral e
escrita,influenciando também na estimulação de vários aspectos tais como:desenvolvimento
motor,cognitivo,afetivo,social;ampliação da imaginação,da criatividade,do conhecimento de
mundo;bem como humanização dos bebês,tudo isso pode ser conseguido a partir da exploração
dos cinco sentidos (visão,audição,tato,olfato e paladar)durante o ato de ler e contar.Desse
modo,acreditando na importância da leitura com e para bebês,a Organização NãoGovernamental(ONG)Saúde Global e o Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil
"Maria Betty Coelho Silva"(CELLIJ),da FCT/UNESP,por meio de parceria, inauguraram a primeira
biblioteca para bebês de Presidente Prudente chamada Bebeteca "Colunas do Saber",localizada na
Creche Anita Ferreira Braga de Oliveira.Assim,a instituição de educação infantil ofereceu um
espaço totalmente propício e adequado para a realização das contações e leituras,o que é
significativo,pois o espaço também é mediador na iniciação ao processo de ler.Assim,os livros
ficam à disposição das crianças,com prateleiras apropriadas,contendo em seu acervo livros de
papel,de banho,de pano,de espuma,de papel cartonado,livros-brinquedo e fantoches. Desse
modo,o objetivo geral do presente trabalho é comunicar as ações desenvolvidas no espaço da
Bebeteca que envolvem,principalmente,a apresentação do suporte livro aos bebês de 4 meses a 2
anos de idade Metodologicamente,tem-se uma pesquisa bibliográfica e de campo a partir de um
estudo de caso,com abordagem qualitativa.A pesquisa bibliográfica será realizada com base em
estudos publicados em livros e artigos de periódicos disponíveis na internet.Destacamos dentre os
autores utilizados RÖSING;TUSSI,(2009);ARCE; MARTINS,(2007);SOUZA(2009)dentre outros.Com
relação à pesquisa de campo,realizamos semanalmente na creche selecionada contações e leituras
de histórias para as crianças,quando registramos por escrito todos os momentos,com fotos e
vídeos das sessões para,posteriormente,analisarmos à luz dos teóricos lidos e discutidos.Os
resultados obtidos apontam que as crianças já sentem-se seguras com as bolsistas,ja se interagem
com os livros,folheiam as paginas e sentem as texturas sozinhas.
PIBIC/CNPp
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CONTRIBUIÇÕES DAS TEORIAS SEMIÓTICAS PARA COMPREENSÃO DO PSIQUISMO E DA
LINGUAGEM DE ESTUDANTES PORTADORES DA SÍNDROME DE ASPERGER (SA)
MARIA DE LOURDES ZIZI TREVIZAN PEREZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Se falta, ainda, uma produção bibliográfica contributiva, na área da Saúde, para maior explicitação
do tema em questão, o que dizer da carência cultural sobre o papel mediador de professores da
Universidade e da Educação Básica no processo escolar inclusivo de crianças e jovens autistas? As
legislações recentes (Lei nº 12.764, de 27/12/2012 e Decreto que a regulamenta, nº 8.368, de 02/
12/2014) garantem os direitos dos autistas na Educação Regular, o que impõe, necessariamente,
uma revisão de conceitos, representações sociais, práticas de ensino e avaliação do aprendizado
dos portadores de Autismo; nesse estudo, o destaque é dado à Síndrome de Asperger (SA) que,
embora, frequentemente, seja considerada como um Autismo de Alto Funcionamento, pela
cognição (inteligência) e pela linguagem (fala) preservadas, foi inserida, na Classificação
Internacional de Doenças (CID - 10), dentre os demais Transtornos do Espectro Autista, porque
inclui, também, de um modo ou de outro, os distúrbios da comunicação, da interação social e do
comportamento. Assim, as novas "Diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da
Pessoa com Transtornos do Espectro Autista" (contidas na Lei 12.764/ 12) passam a exigir das
Universidades um comprometimento mais colaborativo nas ações de identificação dos estudantes
autistas e no atendimento necessário às suas necessidades intelectuais, emocionais e
comportamentais. O Art. 2º, no Inciso VII, ressalta a relevância do "incentivo à formação e à
capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com transtornos do espectro
autista, bem como a pais e responsáveis". No inciso VIII, destaca-se, sobretudo, "o estímulo à
pesquisa científica". Justifica-se, portanto, esse estudo, que vem ao encontro do alerta (contido
nos incisos citados acima) sobre a responsabilidade do Ensino Superior, sobretudo, no seu papel
formador dos profissionais que vão atuar (com esse perfil de alunos), tanto na Educação Básica
como nas Graduações. Participar do debate acadêmico-científico sobre Autismo, Linguagem e
Educação, contribuindo, com os referenciais teóricos semióticos, na formação prática de
educadores, pais e profissionais diversos, envolvidos com os portadores da Síndrome de Asperger
(SA). Pesquisa qualitativa, de cunho teórico semiótico (de enfoque histórico-cultural) com inclusão
de uma análise documental de dados narrativos, extraídos de depoimentos de dez colaboradores
(mães e profissionais das Áreas da Saúde e da Educação) envolvidos com portadores de SA.
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: ESTRATÉGIAS DE ENSINO NA ALFABETIZAÇÃO
DANIELE CRISTINE OLIVEIRA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
LUCIMARE PAULO SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
OLGA MARIA DE ANDRADE PEREIRA BOSCOLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Quando pensamos no processo de ensino-aprendizagem, temos que levar em consideração
inúmeros fatores como: O talento do professor, o perfil intelectual do aluno, as oportunidades
oferecidas e os métodos que podem ser utilizados. A escola não pode mais ser vista como uma
máquina de alfabetizar, mas ter professores empenhados em formar alunos críticos, que
questionem os métodos utilizados e não se contentem apenas com o "decorar". Para se iniciar a
leitura e a escrita (a alfabetização) é necessário uma complexa integração dos processos
neurológicos e de uma harmoniosa evolução de habilidades básicas, como percepção, esquema
corporal, lateralidade, etc. Segundo Poppovic (1981), a leitura e a escrita não podem ser
consideradas como funções autônomas e isoladas, mas sim como manifestações de um mesmo
sistema, em que, através de situações concretas possa iniciar-se o processo de alfabetização
compreendido na função simbólica, que é a leitura, e sua transposição gráfica que é a
escrita.Desta forma a escolha do método de ensino e aprendizagem é feita de acordo com o
aluno, através de suas características cognitivas escolares, com conteúdo, sua natureza, sua lógica,
e com o contexto, ou seja, as circunstâncias e condições do aluno, do professor, da escola, da
comunidade. O educador precisa conhecer as dificuldades de aprendizagem das crianças para que
se possa aplicar as estratégias que favorecerão a aprendizagem, e neste contexto a ludicidade
pode colaborar no fazer- pedagógico. Esta pesquisa justifica-se na medida em que há diferentes
métodos de alfabetização e o professor precisa conhecer e respeitar o desenvolvimento
cognitivo,psicomotor e afetivo da criança.E o brincar é a principal atividade que responde as
necessidades infantis que permite o descobrir a si mesma e ao mundo, assim o educador pode
utilizar a ludicidade como forma de diversificar o processo de ensinagem. Objetivo Geral
Apresentar os diferentes métodos de alfabetização que favorecem a equidade no processo de
ensino e aprendizagem. Objetivos específicos Identificar as principais dificuldades de
aprendizagem encontradas no processo de alfabetização. Apontar os principais métodos utilizados
na alfabetização. Analisar o papel do lúdico, como uma das estratégias de ensino e
aprendizagem. O presente trabalho será desenvolvido através de pesquisas, tal proposta de
estudo tem por base uma produção teórica - livros e artigos científicos, que apresentam relação
com o tema. A visão crítica e a abrangência dos autores em relação ao assunto de interesse serão
critérios importantes na relação do material utilizado. Assim, o referencial teórico aqui explorado
oferecerá subsídios para tratamento do tema em questão. Desse modo, como entendem Barros e
Lehfeld (1986, p.70), a revisão bibliográfica "se efetua tentando-se resolver um problema ou
adquirir conhecimento a partir do emprego predominante de informações advindas de material
gráfico, sonoro e informatizado".
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA:DO LIXO AO LUXO
ALBA REGINA AZEVEDO ARANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
LAURINEI FERREIRA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
MARIA ISABEL SOUZA LIMA ANDREASSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
OZIANE OLIVEIRA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
ROSÂNGELA RODRIGUES DA ROCHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA Dessa forma, a reciclagem ou reutilização de materiais são
consideradas formas de sustentabilidade, onde procura-se desgastar o menos possível o meio
ambiente e a matéria prima por ele disponibilizado, garantindo assim a sobSegundo Mattar (2008,
p. 161) "um problema implica uma ou mais duvidas ou dificuldades em relação ao tema, que você
se proporá a resolver". No entanto os questionamentos são a gêneses da pesquisa, é o que se
busca ser esclarecido. A necessidade de discutir a importância da educação ambiental na escola,
suscita questões a serem discutidas, estudas e analisadas na pesquisa, visando responder ao
seguinte questionamento: Como é tratada a questão da educação ambiental nas escolas publicas
do nosso município? Portanto acredita-se que a partir de pesquisas e reflexões sobre o tema, seja
possível analisar a maneira como a educação ambiental é ministrada nas escolas. 2.1 Objetivo
Geral: Entender a importância da educação ambiental na escola a partir do ensino da reciclagem
de resíduos propondo uma ação do entendimento da arte na educação. 2.2 Objetivos Específicos:
a) Discutir as formas de arte visuais na escola; b) Apresentar os conceitos sobre o
desenvolvimento do potencial de criação através da arte; c) Apresentar a arte como instigadora da
curiosidade e observação d) Propor formas de sensibilização dos alunos sobre economizar e saber
aproveitar os recursos naturais e artificiais de forma ecologicamente correta. e) Discutir a
importância da criatividade através do trabalho em arte visual. f) Apresentar as formas de
desenvolver a criatividade artística no aluno reaproveitando o lixo. Utilizaremos a pesquisa
bibliográfica, que tem como base literaturas específicas e artigos científicos.Nesse estudo também
será utilizada a pesquisa qualitativa, de acordo com Dencker (2001, p. 107), a pesquisa qualitativa
"é adequada para se obter em conhecimento mais profundo de casos específicos, porém não
permite a generalização em termos de probabilidade de ocorrência". Utilizar-se-á também, a
pesquisa descritiva que segundo Martins (2002, p.36) "tem como objetivo a descrição das
características de determinada população ou fenômeno, bem como o estabelecimento de relações
entre variáveis e fatos".
00
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EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA ANÁLISE DO ATO DE PLANEJAR
HELLEN COSTA DAVID - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
HELENA FARIA DE BARROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Orientadora: Drª Helena Faria de Barros - Docente - UNOESTE - Presidente Prudente Orientanda:
Hellen Costa David - mestranda em Educação - UNOESTE - Presidente Prudente Em meados de
fevereiro de 2014, a pesquisadora ingressou como aluna regular no PPGE - UNOESTE e participou
do Grupo de Pesquisa (Contexto Escolar e Processo de Ensino Aprendizagem: Ações e Interações).
A participação no grupo de pesquisa e fundamentalmente a orientação obtida levou a delimitar o
objeto de estudo, para analisar a importância, a elaboração e a execução do planejamento
didático (anual e semanal) dos professores municipais, que lecionam para crianças na faixa etária
entre quatro e cinco anos na Educação Infantil, sendo estes profissionais egressos do curso de
Pedagogia da UNOESTE. Portanto, observa-se que no âmbito acadêmico, a pesquisa poderá
contribuir de forma significativa para aprofundar o estudo sobre a temática do ato de planejar,
neste nível de escolaridade, visto que, as pesquisas na área, concentram-se em questões voltados
para: desenvolvimento infantil, jogos e brincadeiras e a construção da alfabetização. A relevância
social deste tema consiste, na possibilidade de compreender, considerar e reconsiderar que a
Educação Infantil é caracterizada como sendo a base da construção do ser e do saber. Espera-se
que o profissional professor da Educação Infantil, compreenda o significado do planejamento
didático (anual e semanal), para orientar a sua prática docente. Analisar a importância, a
elaboração e execução do planejamento didático (anual e semanal) realizado por professores
municipais egressos do curso de Pedagogia de uma Universidade Privada no município de
Presidente Prudente, que regem classes de Educação Infantil, com crianças de quatro e cinco
anos. A metodologia de pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, de cunho
fenomenológico, embasado em um estudo de caso descritivo - interpretativo. Como
procedimento de coleta de dados, opta-se pelo o uso da entrevista reflexiva, observação
semiestruturada e análise documental, a fim de compartilhar continuamente a compreensão dos
dados com o participante, havendo uma situação de trocas intersubjetivas. A pesquisa será
realizada em escolas municipais de Educação Infantil. Os participantes da pesquisa serão alunos
egressos do Curso de Pedagogia da UNOESTE, atuantes na Educação Infantil, com crianças em
idade pré-escolar (4 e 5 anos). Para análise dos dados observar-se-á à orientação de Laurence
Bardin (2011) para a elaboração de categorias. Portanto, este projeto foi apresentado ao Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP) e foi aprovado, contendo o seguinte número de protocolo
2274.
CAPES/ PROSUP
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Comunicação oral

ENSINO DE LÍNGUA MATERNA: O QUE REVELAM OS PROFESSORES SOBRE DIFICULDADES E
PRÁTICAS FORMATIVAS EFICAZES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I
AMANDA ALMEIDA RIBEIRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
ANA LUZIA VIDEIRA PARISOTTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
Dar voz ao professor constitui-se como um importante instrumento para observar aspectos que
interferem em sua prática cotidiana. Nesse sentido, refletir sobre a formação docente e o ensino
de língua materna pode contribuir para o encaminhamento de possíveis ações que visem à
superação do fracasso escolar, pois muitas vezes o professor torna-se reprodutor de conteúdos
programáticos desajustados da realidade do aluno, priorizando o ensino da metalinguagem em
detrimento do uso efetivo da língua. Esta proposta está vinculada a uma pesquisa maior,
financiada pelo CNPq (Processo 472024/2014-0), cujo objetivo geral é refletir sobre a formação do
professor que atua nos anos iniciais do Ensino Fundamental para superação do fracasso escolar
em língua materna, no município de Presidente Prudente, observando o perfil profissional, as
concepções teórico-metodológicas, as dificuldades para o ensino de língua materna, as práticas
formativas eficazes e a contribuição da gestão no desenvolvimento de ações formativas.
Estabeleceu-se um recorte para este projeto de iniciação científica centrado nas dificuldades
apresentadas pelos docentes da rede municipal de ensino fundamental do município de
Presidente Prudente para o ensino de língua materna e nas práticas formativas que consideram
eficazes para tal ensino. Objetivo geral da pesquisa é refletir sobre o ensino de Língua materna nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, no município de Presidente Prudente. Já os objetivos
específicos são: analisar as dificuldades apresentadas pelos docentes da rede municipal de ensino
fundamental para o ensino de língua materna; identificar as práticas formativas que os
professores consideram eficazes para o ensino de Língua materna e verificar o desempenho das
escolas de ensino fundamental do município nas avaliações externas (SARESP e ANA) em 2014. O
embasamento metodológico é o da pesquisa quali-quantitativa e os dados serão obtidos por meio
de análise documental, bem como por intermédio de um questionário a ser respondido pelos
professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, atuantes no município de Presidente
Prudente. Posteriormente, tais dados serão analisados à luz da análise de conteúdo.
CNPq
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ENSINO E APRENDIZAGEM: A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PROFESSOR ALUNO
RICARDO SANT ANNA DE ANDRADE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
ANDREIA TEREZINHA DE OLIVEIRA MIYAGAKI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
NATALIA SILVA BIANCHINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Esta pesquisa trata da relação professor e aluno, da afetividade construída através dos métodos
pedagógicos onde o educador vai fortalecendo vínculos e facilitando o processo de aprendizagem.
Nesse sentido, o professor que reconhece os conflitos pode agir buscando novos caminhos no
processo de ensino e aprendizagem solucionando as dificuldades encontradas pelos alunos no
processo de ensino e aprendizagem. O domínio afetivo se constitui em um componente vital do
comportamento humano, atuando como propulsionador do mesmo. Nossa pesquisa levantará
hipóteses sobre a construção do conhecimento por meio das relações de afetividade entre o
professor e o aluno no processo de aprendizagem tendo por base alguns autores que discutem
esse tema. Para Wallon, a construção do ser humano e do objeto depende do modo como o
indivíduo vai relacionar o objeto de estudo com o seu cotidiano para ser construído seu
conhecimento. Neste ponto o autor comenta que escola comete erros desconhecendo as
características da mente e suas fases de desenvolvimento e desconhece a vida de cada aluno. Na
teoria de Piaget, a relação professor-aluno, envolve o aspecto cognitivo e afetivo fortalecendo
ainda mais essa relação, chamando o interesse do aluno, impulsionando as ações. Diz também,
que a afetividade é a energia que move as ações humanas, sem ela não há interesse e motivação
para a atividade. E pode-se entender que a escola é a continuação do lar. Vygotsky estudou o
desenvolvimento do ser humano, a importância como um todo, as bases afetivas e intelectual e a
vivência da criança em sua relação com o ambiente, sua importância no processo de
aprendizagem, a emoção comprometida nas necessidades que acompanham o desenvolvimento
psíquico. O desafio desta pesquisa sobre a importância da afetividade do professor-aluno,
investiga a importância do afeto e a autoestima no processo de aprendizagem. Objetivo Geral
Apresentar a importância do papel do professor no fortalecimento dos vínculos de afetividade
com os alunos Objetivos Específicos . Definir o conceito de afetividade . Apresentar os principais
conflitos e os contrastes encontrados pelo professor na sua prática vivenciada . Esclarecer a
importância do vínculo na aprendizagem com a afetividade . Apresentar a importância da
educação dialógica baseada na afetividade para a efetivação da aprendizagem A pesquisa
utilizada será a pesquisa bibliográfica, que tem como base artigos científicos e livros. Desta forma,
levantamos a hipótese de novos paradigmas educacionais construídos critica e dialogicamente
baseada na afetividade e no fortalecimento dos vínculos com os alunos. Utilizaremos como
referencial teórico Wallon (2011), Vygotsky (1998), entre outros. Por possuírem diversas pesquisas
na área abordada, atentando para a afetividade como ponto de equilíbrio tanto para o professor
quanto para o aluno.
Diretoria da FACLEPP, Coordenação do Curso de Pedagogia.
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O PERFIL DO PROFESSOR COMO RESPONSÁVEL PELO ´´PROGRAMA SALA DE LEITURA´´ EM
ESCOLAS PÚBLICAS EM UMA CIDADE DO OESTE PAULISTA: FORMAÇÃO E PRÁTICAS DE MEDIAÇÃO
HOMÉRO FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
MARIA DE LOURDES ZIZI TREVIZAN PEREZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O Brasil ocupa o 53º lugar em leitura, conforme o Programa Internacional de Avaliação de Alunos
(PISA), desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), que reúne 65 países. Na escala de zero a 6, obteve média 2, com
aproveitamento moderado. A 5ª edição da prova trienal testou 460 mil jovens, sendo 20 mil
brasileiros, incluindo paulistas. Entre os Estados, São Paulo ocupou o 7º lugar. A formação de
leitores está entre os desafios no campo educacional brasileiro, inserindo nesse contexto reflexões
sobre concepções e práticas docentes voltadas ao ensino da leitura. No Estado de São Paulo, que
possui a maior rede pública de ensino no Brasil, foi implantado, em 2009, o Programa Sala de
Leitura, para estimular a prática da leitura e o desenvolvimento de atividades para inserir o aluno
no cenário da construção do pensamento crítico-reflexivo. Este projeto de pesquisa se lançou ao
desafio de analisar a formação de professores responsáveis pelo Programa Sala de Leitura, quanto
ao emprego de fundamentação teórica relacionada à linguagem e à complexidade de sua
significação. A pesquisa se justificou pela oportunidade de se aprofundar em questões pertinentes
à formação e prática pedagógica do profissional docente, notadamente o professor responsável,
na condição de facilitador, e sua atuação na formação de leitores. Objetivo Primário: Analisar as
condições estruturais do trabalho docente e a formação de seu perfil para a condição de
responsável (facilitador) do Programa Sala de Leitura, no Estado de São Paulo. Objetivo
Secundário: Analisar o que propõe as Diretrizes do Programa Ensino Integral, às quais das escolas
selecionadas estão sujeitas, estabelecendo vínculos críticos com os princípios e propostas do
Programa; verificar o aproveitamento do material midiático para atividades didáticas e quais as
práticas efetivas de mediação da leitura; levantar as adequações e inadequações nos processos
educativos de construção da competência leitora dos alunos e sugerir aperfeiçoamentos ou
complementações, para maior eficácia dos resultados do programa. Pesquisa qualitativa (estudo
de caso), de cunho bibliográfico, com análise documental e entrevista semiestruturada. A Análise
dos Dados foi vincula aos recursos teórico-bibliográficos da pesquisa e suas observações nas
interações constantes com as escolas e os docentes envolvidos com os objetivos da pesquisa e sua
apreciação como processo. A aplicação da análise de conteúdo levou em conta o conteúdo das
mensagens escritas, incluindo os dados extraídos de documentos e os das entrevistas.
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O SIGNIFICADO E AS CONTRADIÇÕES DA EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO NAS PENITENCIÁRIAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO, DESENVOLVIDOS PELA FUNDAÇÃO "PROFESSOR DOUTOR MANOEL
PEDRO PIMENTEL" (FUNAP)
JOÃO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Na atualidade, tem-se discutido muito a cerca da qualificação profissional da população brasileira
e essa dinâmica também atingiu a educação nas prisões e, por consequência, o fazer educativo nas
unidades prisionais, entretanto a literatura investigada indica que a precarização do trabalho é um
dos fatores que conduzem esses indivíduos para as prisões. Desse modo, a pesquisa objetiva
analisar o significado e as contradições da educação para o trabalho nas penitenciárias do Estado
de São Paulo, principalmente no que se refere ao PET, Programa de Educação Para o Trabalho
desenvolvida pela fundação "prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel" (FUNAP). Será realizada pesquisa
bibliográfica, documental e empírica, sendo que a parte empírica dar-se-á na penitenciária de
Presidente Prudente e Centro de Ressocialização de Presidente Prudente e na Regional FUNAP de
Presidente Prudente. Serão entrevistados gestores, monitores e supervisores que atuam
especificamente com as práticas de educação para o trabalho. Com esse estudo, pretende-se
contribuir na atualização das pesquisas na área e avançar na compreensão de aspectos novos do
fenômeno estudado. 2.1 Objetivo Geral Analisar o impacto da política pública educacional
desenvolvida pela FUNAP, com foco na educação para o trabalho e a sua efetivação. 2. 2 Objetivos
Específicos: o Investigar como ocorre de fato a articulação entre Secretária de Administração
Penitenciária e a Funap. o Verificar a proposta de Educação Para o Trabalho da Funap. o Analisar o
papel e a política desenvolvida pela Secretaria de Educação nas escolas das prisões paulista. o
Compreender o que é e como ocorre a educação para o trabalho no espaço de privação de
liberdade O projeto refere-se a uma pesquisa predominante qualitativa. Neste processo
investigatório faremos a pesquisa, bibliográfica, documental e empírica, A pesquisa bibliográfica
será realizada durante todo o curso, sendo o 2º semestre de 2015 destinados à pesquisa de campo
e análise de dados. A técnica escolhida para o trabalho de campo foi a entrevista semiestruturada,
com os supervisores de educação, gerente regional e monitores que executam o trabalho nas
unidades escolhidas, a fim de levantar dados sobre a apropriação do objeto pesquisado; e a
observação, no intuito de compreender relações que não aparecerem explicitamente nas
entrevistas. Os sujeitos das pesquisas serão: a Gerente Regional da FUNAP e os monitores de
educação nas unidades Prisionais, serão ao total dez(10), sujeitos a serem entrevistados com o
claro intuito de compreender como ocorre a educação para o trabalho nas unidades prisionais.
Educação essa, amparada por lei, desenvolvida pela FUNAP. As coletas de dados serão feitas pelo
próprio pesquisador, e todas as observações e os dados serão registrados em diário de campo,
sendo catalogados e separados por sujeito e local de pesquisa. Sendo que em todas as etapas
serão garantidos os preceitos éticos com relação à pesquisa com seres humanos.
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SEXUALIDADE INFANTIL NA EDUCAÇÃO: UM DEBATE NECESSÁRIO NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES.
ADEMIR HENRIQUE MANFRÉ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CAMILA MEDEIROS DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
DANIELE CRISTINA NOGUEIRA GONÇALO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O nosso contexto social atual tem sido um território fértil para debates a cerca da temática
sexualidade, embora citado frequentemente, quando se diz respeito a sexualidade infantil não
vemos discussões, o que nos sugere um ser "tabu" ou desnecessário. É incontestável que a escola
é responsável pela maior parte da formação e desenvolvimento da criança, tanto no aspecto
cognitivo, interpessoal, emocional quanto no intergrupal, delimitando sua postura. É exatamente
na formação da criança que o professor atua diretamente, no qual as vezes acaba deixando
transparecer sua subjetividade. Os professores precisam ter um conhecimento prévio de como se
da a sexualidade infantil e como abordar a temática. É na sua formação em que ele deve ter esse
primeiro contato , orientações e estudos .O professor precisa estar amparado e respaldado nos
conhecimentos da sexualidade e no desenvolvimento sexual infantil. Compreender esse processo
de desenvolvimento na criança, para que possa ajuda-la em sua construção. Tratar da sexualidade
na escola exige uma base teórica e conceitual tanto do ponto de vista científico quanto humanista.
Por meio de uma abordagem histórica e cultural sobre a construção da sexualidade humana, que
se fundamenta através de uma severa compreensão cientifica do desenvolvimento psicossexual
da criança. A partir dessa concepção propomos analisar as manifestações da sexualidade infantil
na escola. "(...) Falaremos, por tanto, da sexualidade infantil, da construção cultural e de uma
significação pessoal e hibridamente social da marca genital. (NUNES, 2000, p.74)". Objetivo Geral .
Analisar a concepção de sexualidade infantil na escola tendo como parâmetro o ponto de vista do
professor. Objetivos Específicos . Analisar as fases do desenvolvimento psicossexual do ponto de
vista da psicanalise freudiana e autores contemporâneos; . Analisar textos, artigos de autores da
psicanálise contemporânea no sentido de compreender o modo como a sexualidade infantil é
estruturante da personalidade do indivíduo; . Refletir se a formação do professor o preparou
adequadamente para abordar a sexualidade infantil na escola . . Faremos uso de questionários
abertos que permitirão aos entrevistados a possibilidade de relatar suas experiências, as
observações diárias no âmbito escolar, permitindo assim identificar o posicionamento e/ou
pensamento do pesquisado acerca da temática exposta. Os dados a serem coletados através de
um questionário piloto, partirão da investigação de cinco (5) escolas municipais de ensino
fundamental no município de Presidente Prudente/SP. Optou- se em realizar a pesquisa com
crianças dos anos iniciais do ensino fundamental por estar na primeira infância, fase a qual é
decisiva na formação da personalidade. Freud (1905/1980) destacou em seus estudos que a
sexualidade pode influenciar e instigar determinados comportamentos futuros na vida adulta, essa
influência "partiria" do desenvolvimento psicossexual
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UM ESTUDO SOBRE OS LIMITES E POSSIBILIDADES DA ESCOLA NA FORMAÇÃO DO HOMEM
VIRTUOSO - AS RELAÇÕES DE AMIZADE COMO INSTRUMENTO EFETIVO DESTE PROCESSO
GIÓRGIA ANDRADE REGIANI FERREIRA MARTINS - ETEC DOUTOR LUIZ CÉSAR COUTO
RONALDO GARCIA ALMEIDA - ETEC DOUTOR LUIZ CÉSAR COUTO
IVONE CRISTINA DE PAIVA LOURENÇÃO - ETEC DOUTOR LUIZ CÉSAR COUTO
Certos de que questões de grande complexidade envolvem o tema, é necessário o acesso a
conhecimentos da psicologia e filosofia da educação já que as experiências vividas na escola têm
influências históricas, sociais, culturais e evidentemente,as mais particulares, subjetivas;docentes
e discentes agem sobre o meio em que estão inseridos assim como são tocados por ele (o meio).
Sem dúvida é preciso transitar por diferentes campos do conhecimento para compreender tudo
isso e encontrar práticas que colaborem para o avanço da qualidade da educação. Entretanto,
diante de qualquer situação vivida na escola, seja positiva ou não a figura do educador e a relação
destes com seus alunos tem sempre muito peso, muita importância. Uma educação que leve a
reflexão, a emancipação do homem, só se faz com responsabilidade, com senso de proporção ao
invés da rigidez e da frieza, uma educação em que posturas éticas e acolhedoras, estejam
fundamentalmente presentes, lugar e espaço da amizade, em um constante exercício de auxílio
mútuo e de acolhimento, elementos tão necessários para a formação humana.O grande objetivo
da educação, o de formar para a vida abrange além dos conteúdos curriculares essenciais, trata do
desenvolvimento de pessoas enquanto sujeitos atuantes e emancipados em sua
sociedade.Carvalho(2010, p.596)refere a necessidade de uma educação que abra espaço para o
exercício da autonomia, para tanto devemos enfrentar o mundo burocrático, de um cenário
racional, o que é uma responsabilidade da educação, da ação educativa. A educação deve ser
pensada, conforme Biesta (2013, p.99)como aquela que diz respeito "antes de tudo às
oportunidades de os seres humanos virem ao mundo, encontrarem sua própria voz, virem a se
constituírem como seres únicos, singulares'. Que fique claro que não nos referimos à libertinagem,
à ausência de limites ou mínimas regras, "não se trata de evitar o poder - Como poderíamos viver
fora das relações de poder? O problema é como localizar-se,como colocar-se, como posicionar-se
nestas relações, pois, se permanentemente nos encontramos no marco das relações de poder,
isso não leva a pensar que estejamos presos, submetidos, sem saída" (Ramirez, p13). A sala de
aula, espaço de constante diálogo com o mundo. Práticas pedagógicas, ações para o educar, em
que haja reflexão, que sejam pensadas, que resultem em muito além dos métodos que ensinem as
competências leitora,escritoras ou matemáticas,masque promovam a compreensão de seu
mundo, que desenvolva o Saber-Ser um constante exercício do auxilio mútuo e do
acolhimento Investigar a importância da escola, seus limites e possibilidades na formação do
homem virtuoso, do homem ético e moral e compreender as melhores ações Trata-se de uma
pesquisa bibliográfica,busca em sites de referência como SciELO, Google Scholar e bibliotecas,
publicações acadêmicas, livros, periódicos, dissertações e teses que tratem do tema, em especial
de conceitos apresentados por Kant, Aristóteles e seus contemporâneos
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A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR: ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NO CURSO DE PEDAGOGIA
ARIADNE DE SOUSA EVANGELISTA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
O espaço escolar é um elemento curricular. A maneira como esse espaço está organizado
influencia no tipo de atividade e de relações que serão estabelecidas nele, de maneira que tem o
poder de estimulá-las e impedi-las. Neste sentido, faz-se necessário que os futuros professores
conheçam os conceitos relacionados ao espaço escolar, os objetivos e as diversas maneiras de
organizá-lo, seus limites e seus benefícios para o desenvolvimento integral das crianças. Sendo
assim, com a regência de duas aulas sobre o tema "A organização do espaço educacional",
buscamos apresentar conteúdos teóricos e trabalhar atividades práticas com alunos do terceiro
ano do curso de Pedagogia, do período vespertino, da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUNESP). Concluímos que a regência foi de suma importância tanto para a estagiária como para
os alunos, porém o trabalho de desconstruir a organização espacial enraizada é um trabalho que
demanda tempo. Os conteúdos trabalhados foram: a diferença entre espaço, ambiente e lugar;
a importância da organização do espaço; o papel do educador na organização do espaço; as
dimensões do ambiente: físicas, temporais, relacionais e funcionais; os elementos condicionantes
da organização do espaço; critérios da organização do espaço: estruturação, delimitação,
transformação, pluralidade, estética, autonomia, segurança, diversidade e polivalência; materiais,
mobiliário e decoração (estética, identidade, cultura, significados educativos, cores, publicidade,
texturas); o papel da criança na organização do espaço; a instituição como lugar: iniciativas de
pertencimento, acolhimento e documentação; espaços e inclusão. Foram utilizados como base da
fundamentação teórica os seguintes autores: Agostinho (2004); Barbosa (2006); Barbosa e Horn
(2001); Blanc e Janine (2012); Campos-de-Carvalho (1998, 2000, 2003); Carvalho e Rubiano (2000);
Cunha (2009); Drumond (2007); Edwards, Gandini e Forman (1999); Elali (2003); Forneiro (1998);
Frago e Escolano (1998); Horn (2004); Jaume (2004); Oliveira (2012); Rossetti-Ferreira (1998); Tuan
(2012, 2013). A aula foi expositiva, com a utilização do recurso áudio-visual. Foram propostas duas
atividades, a primeira se tratava da análise de imagens de sala de aula de educação infantil,
enquanto a segunda foi confeccionar materiais para organização de uma sala de aula de educação
infantil, a partir de miniatura de mobiliários em MDF previamente apresentados. Na primeira
atividade, os alunos tiveram facilidade para levantar os aspectos positivos e negativos das
imagens, porém nenhum grupo conseguiu descrever todos os elementos presentes na foto
escolhida. Na segunda atividade, os alunos se empenharam na confecção dos materiais, a maioria
era colorida e as decorações pertinentes, porém no que se refere ao arranjo espacial, ainda se
prenderam muito ao que provavelmente viram no estágio supervisionado, poucas zonas
circunscritas e mal delimitadas.
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A PARTICIPAÇÃO DO JOVEM ACADÊMICO EM PROJETOS DE EXTENSÃO RELACIONADOS À
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA UNIVERSIDADE
DOUGLAS PACHECO BENTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
GRAZIELLA PLAÇA OROSCO DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
ANTONIO FLUMINHAN JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
A universidade é uma das opções ao jovem concluinte do Ensino Médio e é considerada, em geral,
como uma porta de entrada segura para o mercado de trabalho. Além da carreira profissional, a
educação superior é responsável por fortalecer as noções de cidadania na sociedade, e podem ser
praticadas pelos estudantes por meio da participação em ações extensionistas. Proporcionar o
vínculo entre o ensino, a pesquisa e a extensão é objetivo fundamental da universidade, sendo
que o ambiente universitário é considerado o momento ideal de formação continuada e relação
teoria-prática necessária para a formação do cidadão. Neste sentido, o presente trabalho busca
relatar a experiência vivenciada em programa de extensão universitária que visa à Educação
Ambiental em museus, direcionada à todos os níveis da Educação Básica. Para o desenvolvimento
deste trabalho, foram coletadas as impressões de acadêmicos que atuaram como monitores do
Acervo Educacional de Ciências Naturais - AECIN, da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE,
durante o ano de 2015, por meio de respostas a relatórios escritos, questionários e entrevistas
verbais. O trabalho pode verificar que, para os acadêmicos de diferentes cursos, ter um espaço
multidisciplinar dentro da universidade possibilita o fortalecimento de sua formação acadêmica.
Além disso, o AECIN favorece também a aplicação de metodologias de responsabilidade
socioambiental, não apenas por meio das ações práticas desenvolvidas, mas também se
preocupando em preparar o acadêmico para o mercado de trabalho. Sobre esses aspectos o
jovem ingressante na universidade pode se vincular a programas/projetos de extensão como este
apresentado, buscando melhoria na sua qualificação e formação cidadã. PROEXT/UNOESTE O
AECIN é considerado um museu didático que se preocupa em zelar pela conservação da memória
ambiental, proporcionando recursos informativos resultantes de exposições e atividades
relacionadas à história natural da região. Ao propor atividades de preservação ambiental,
contribui para a proteção e valorização do Meio Ambiente e para a comunidade em que se insere.
O AECIN proporciona o desenvolvimento de atividades de monitoria aos cursos de Ciências
Biológicas (Licenciatura e Bacharelado), Engenharia Ambiental, Geografia, História, Medicina
Veterinária, Zootecnia, entre outros, bem como oferece vagas para estágios supervisionados. Por
períodos de, pelo menos uma hora por semana, os acadêmicos monitores do AECIN participam de
formação que pode variar de local dependendo do conteúdo na qual se deseja instruí-los. Neste
momento, eles deixam a rotina do AECIN e se dedicam às atividades formativas, que são sempre
debatidas e avaliadas no final. Estas atividades podem ser voltadas à área de museologia, oratória,
preparação de cursos de curta duração e palestras, além de elaboração de currículo profissional
que auxilia o acadêmico na etapa de ingresso ao mercado de trabalho.
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A UTILIZAÇÃO DE FILMES COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DOCENTE
ELAINE FERNANDA DORNELAS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O Projeto Cinema Pedagógico iniciou em 2012 com a proposta de ampliar o conhecimento e
reflexão de práticas educacionais entre os docentes de uma instituição educacional de ensino
profissionalizante. Este projeto surgiu do trabalho de acompanhamento e observação da
supervisão educacional que percebeu a inquietação do corpo docente em ampliar experiências
pedagógicas que contribuíssem no processo ensino-aprendizagem e que proporcionassem
diversificação de estratégias pedagógicas em sala de aula. A necessidade dos docentes em
trabalhar e desenvolver ações educacionais diversificadas surgiu com a mudança do perfil
sócioeconômico e educacional dos alunos atendidos pela instituição de ensino. A intenção deste
projeto foi de estimular e despertar o interesse do corpo docente por ações que ampliassem o
conhecimento de práticas pedagógicas e que possibilitassem diálogo, reflexão entre os integrantes
do grupo de docentes, agregando desenvolvimento da formação docente. A estratégia da exibição
de filmes de cunho educacional e ou social, foi proposta como estratégia de identificação, para
que pudessem refletir sobre questões semelhantes àquelas vivenciadas em sala de aula, mas,
todas permitindo reflexões pedagógicas, envolvendo a ação docente. Após o início do Projeto
Cinema Pedagógico, pode-se perceber maior envolvimento do corpo docente nas atividades
pedagógicas. A princípio os docentes eram atraídos apenas para assistirem aos filmes e aos poucos
as reflexões e ações propostas após o filme sutilmente foram incorporadas, problematizando uma
variedade de questões pedagógicas que envolviam a ação e prática docente. Este projeto
promoveu aperfeiçoamento sobre a prática docente, refletindo numa melhor estruturação do
planejamento pedagógico, das aulas e estratégias pedagógicas utilizadas em sala de aula. Com
encontros mensais, nos períodos vespertino e noturno, ocorria a exibição de um determinado
filme, cujo enredo possibilitasse reflexões sobre os diversos olhares do papel docente, da
institucional educacional, família, as vertentes sociais, entre outros. A escolha dos filmes eram
feita pela supervisão educacional, porém, sempre preservando sugestões do corpo docente,
fossem para indicação de algum filme ou tema a ser problematizado.
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CLARICE LISPECTOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DA CONTAÇÃO DE
HISTÓRIAS DESENVOLVIDA PELOS BOLSISTAS DO CELLIJ.
KAROLINE DE SOUZA STRINGHETTA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
KENIA ADRIANA DE AQUINO MODESTO SILVA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG
JULIANE FRANCISCHETI MARTINS MOTOYAMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
RENATA JUNQUEIRA DE SOUZA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
Muitas pessoas não sabem dos benefícios de se introduzir a leitura desde cedo na vida da criança
e acabam por acreditar que ler e contar histórias para bebês e pequenos de até 5 anos é em vão.
No entanto, teóricos como Coelho (2001), Solé (1998) e Souza (2012) comprovam os benefícios
das histórias desde a mais tenra idade e também constatamos isso nas experiências desenvolvidas
na creche Anita de Oliveira e no Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil
(CELLIJ), da UNESP, em Presidente Prudente. Assim, este texto apresenta relato de experiência
sobre a contação de duas histórias recontadas por Clarice Lispector no livro Como Nasceram as
Estrelas (2000), a partir de nosso folclore: Como apareceram os bichos e Como nasceram as
estrelas e objetiva relatar experiências vivenciadas por bolsistas do CELLIJ na creche Anita. Nas
contações, buscamos ampliar o vocabulário, a noção de cultura e introduzir outros gêneros, além
dos que estavam acostumados. Optamos por contá-las utilizando a técnica simples narrativa, que
consiste em contar somente com a voz e a expressão corporal do narrador. Oportunizamos um ar
"descontraído" para que as crianças se sentissem mais próximas do que estavam prestes a
ouvir. Todas as ações permitiram enriquecer o conhecimento prévio dos pequenos,
possibilitando melhor compreensão das histórias. PROEX A primeira história contada foi Como
apareceram os bichos, utilizando imagens dos bichos que as crianças poderiam não conhecer.
Também foi levada a fruta urucum - citada na história - para que conhecessem e puderam pintar
rosto e corpo. A outra narrativa, Como nasceram as estrelas, foi contada por uma avó à sua neta
através de uma conversa informal e protagonizada por bolsistas do CELLIJ. Antes de iniciar,
fizemos a dinâmica Concentração para que as crianças "entrassem" no mundo da fantasia. Nessa
brincadeira, simulávamos que havia concentração em todo o ar e elas deveriam pegá-la e guardála nas mãos; depois, "passavam-na" nos lugares do corpo que precisavam estar "atentos" para
ouvir a história. Durante a contação, algumas crianças faziam intervenções - se falávamos de
algum bicho, manifestavam que o conheciam ou contavam alguma situação ocorrida com elas.
Essas intervenções, embora pareçam desconexas, são positivas, pois estreitam o vínculo com o
público e nota-se a assimilação da narrativa com sua vivência. Ao final, realizamos uma atividade
depois da contação. Como propõe Solé (1998), as práticas posteriores à narrativa auxiliam a
utilizar o conhecimento prévio, realizar inferências, identificar o que não entende e esclarecer, tais
atividades são escolhidas de acordo com a temática ou com o texto lido/contado. Na primeira
história, levamos imagens de vasos indígenas de argila para que conhecessem e pudessem se
inspirar e depois as crianças fabricaram seus vasos, conheceram a fruta urucum e fizeram pinturas
indígenas; na seguinte, pintaram os vasos.
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CONCEITOS MATEMÁTICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
THAIS DE OLIVEIRA LEITE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
As atividades realizadas durante a vigência da bolsa de apoio acadêmico e extensão I, BAAE I,
estão de acordo com as exigências requeridas pela própria bolsa, na qual prevê que o bolsista
cumpra uma carga horária de oito á doze horas semanais. Assim, para o seu pleno cumprimento,
sob a orientação da Professora Doutora Eliane Maria Vani Ortega, desenvolvi atividades e
intervenções que tinham como foco a matemática na Educação Infantil, visando à
complementação dos estudos. Tais atividades e intervenções objetivavam proporcionar o
aprimoramento dos conhecimentos e provocar a reflexão acerca da importância dos conceitos
matemáticos na formação do ser desde a infância, por meio de estudos de textos, exercícios
práticos e intervenções no Centro de Convivência Infantil Chalezinho da Alegria (CCI). .Investigar e
refletir acerca da importância da matemática desde a infância, através da sua utilização no
cotidiano; .Aprimorar os conhecimentos em relação à matemática na Educação Infantil; . Vivenciar
a prática docente na educação infantil em relação aos conceitos matemáticos; .Intervir através de
atividades pedagógicas junto ao Centro de Convivência Infantil auxiliada pela professora da turma
com o intuito de desenvolver atividades que enriqueçam o repertório das crianças com relação
aos conceitos matemáticos (cores, formas geométricas, utilização dos números no
cotidiano). Com a atual concepção de infância e criança, é preciso atender não só as suas
necessidades que passaram a ser reconhecidas, como também como induzir, instigar, desafiar o
aluno na busca pela exploração do mundo, do conhecimento, das experiências, proporcionar
situações que permitam seu progresso e desempenho, refletir sobre o lugar e a importância do
professor na sala de aula e principalmente, sua grande responsabilidade na formação das gerações
posteriores. Faculdade de Ciências e Tecnologia - Bolsa de apoio acadêmico e extensão I. Aliado
aos primeiros estudos do Referencial Curricular eu realizei observações com o intuito de registrar
a prática docente referente á matemática, realizar os primeiros contatos com as crianças da sala,
familiarizar-se com elas e com a rotina do CCI para assim, obter as primeiras impressões acerca
dos aspectos que compõem a educação infantil e delinear suas características. Em outra turma, a
agente realiza com as crianças atividades que envolvem os diferentes aspectos abordados no
Referencial Curricular, de maneira a trabalhar o desenvolvimento de seus alunos através da
brincadeira. Exemplo: conceitos matemáticos (pesos e medidas), as crianças se deparam com uma
caixa trazida pela professora e elas têm a tarefa de identificar o brinquedo que foi colocado dentro
do objeto, de forma a descrever suas características físicas: se o brinquedo é grande ou pequeno,
pesado ou leve, duro ou mole, áspero ou macio
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CONSUMO E MEIO AMBIENTE
LUIZ FERNANDO SABINO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
GRAZIELLA PLAÇA OROSCO DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Consumir é antes de tudo comprar, girar a economia. Quando este consumo se torna exagerado,
mesmo que de bens para uso próprio, transforma-se em consumismo. A geração atual consome
duas vezes mais do que seus ancestrais e este fato não aconteceu de forma natural. As pessoas
são consumistas e, por vezes, nem sabem ou não tem consciência deste fato. Acontecimentos
ocorridos principalmente depois do final da 2º Guerra Mundial induzem que é conveniente fazer
do consumo um meio de vida, e que comprar e utilizar as coisas deveriam se tornar rituais de
obtenção de satisfação pessoal por meio deste consumo. Ou seja, as pessoas são impelidas a
comprar, consumir, gastar, descartar. Atualmente os produtos são menos duráveis, justamente
para que se possa fomentar a prática consumista na população. Se as coisas fossem feitas para
durar, não se poderia manter o mercado atual da mesma maneira. Este processo se intitula
obsolescência programada. A mídia desempenha um papel importante nesse processo. Os
anúncios midiáticos advertem várias vezes ao dia, o que se deve ou não fazer, mas tudo se resolve
se as pessoas se renderem ao consumo. E no fim das contas, tudo que se compra e consume se
transforma em resíduo (lixo). O que tem sido feito com esse resíduo produzido é o grande gargalo
das discussões ambientais mundiais. O consumo exagerado também é fruto da valoração que se
dá aos bens de consumo, ou seja, as pessoas são vistas pelo quanto consumem, pelo quanto
compram. Torna-se necessária a consciência de que tudo que se consume é originário de algum
tipo de material natural e que as consequências desse consumo se refletem nas próprias
pessoas. Pensando nisso, a ação extensiva aqui relatada preocupou-se em discutir esse assunto
com pais dos jovens atendidos por uma fundação de Presidente Prudente (SP) que tem como
principal atividade, proporcionar aos jovens e adolescentes inclusão social através de ações
socioeducativas e inserção no mercado de trabalho. Com isso, se conclui que esta ação contribui
para o despertar da consciência ambiental em todas as idades, e não apenas nas crianças e jovens,
foco comum deste tipo de ação educativa. Esta experiência também pode surtir efeito em pessoas
de diferentes níveis educacionais e sociais, com a mesma eficácia do que se for aplicada aos
jovens. UNOESTE Para tanto, foi preparada uma palestra expositiva, seguida de debate e
discussão sobre a questão do consumo e suas consequências. Foram apresentados os conceitos de
redução, reutilização e reciclagem dos resíduos gerados como alternativas para este público
modificar suas ações e despertar a preocupação pela preservação ambiental. Durante a ação,
percebeu-se interesse nos participantes, que questionaram e transpuseram os conceitos
abordados para realidade do seu cotidiano. Alguns citaram estratégias de redução e reutilização,
como compostagem, reuso de embalagens, trocas justas de produtos usados, entre outros.
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CURRÍCULO EMERGENTE E DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA
ALINE PERINELLI FUZETE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
CINTHIA MAGDA FERNANDES ARIOSI - FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - UNESP PRESIDENTE PRUDENTE
O currículo emergente e a concepção de currículo das diretrizes curriculares nacionais para
educação infantil (2010) coincidem quanto determinam que as atividades nas instituições de
educação infantil devem respeitar as experiências e os saberes das crianças, partindo deles para
construir uma prática pedagógica significativa. O referencial teórico utilizado nesta discussão é:
GANDINI; GOLDHABER, 2002; RINALDI, 1999; KINNEY; WHARTON, 2009; MALAGUZZI, 1999;
BONDIOLI, 2004. Desenvolver ações de observação, reflexão e registro para desvelar o currículo
emergente produzido no cotidiano da educação infantil, em especial no CCI "Chalezinho da
Alegria", materializando-o por meio da elaboração da documentação pedagógica. - Construir
instrumentos de observação para conhecer a prática educativa desenvolvida no grupo de crianças;
- Identificar os conteúdos e as relações estabelecidas pelas crianças a partir deles; - Refletir sobre
a prática observada de forma coletiva, observadores (alunos de pedagogia, bolsista do Núcleo de
Ensino), professores de Educação infantil (do CCI) e professora da Unesp. - Definir e planejar a
melhor forma de registro e documentação da prática observada; Conclui-se, a partir da
realidade investigada, que há uma falta de sequência nas atividades, prejudicando a construção de
sentido da prática pedagógica. Assim, como há a ausência de uma prática docente que inove na
concepção de currículo, permitindo que a criança seja o seu centro do processo. Também os
registros realizados até o momento, ainda, não permitem para uma reflexão aprofundada das
práticas desenvolvidas no cotidiano da instituição. Núcleo de Ensino - Faculdade de Ciências e
Tecnologia - UNESP - Presidente Prudente O Centro de Convivência Infantil "Chalezinho Vermelho"
da FCT - UNESP de Presidente Prudente é uma instituição que atende crianças de 4 meses a 5
anos, filhos de funcionários da universidade. São cinco professoras, uma coordenadora, dois
funcionários da limpeza, uma secretária e uma cozinheira. Na sala de aula tem armários com
diversos brinquedos, uma mesa quadrada com quatro lugares para as crianças. Há algumas
atividades que as crianças fizeram nas paredes e algumas salas tem até as fotos das crianças
pregadas na parede. Todas as salas tem espelho. O projeto é desenvolvido semanalmente, com
duas sessões de observação, com turmas de um a três anos. Notamos que o portfólio não é a
única ferramenta para a documentação pedagógica, há diferentes formas para se construir. As
atividades no CCI são desenvolvidas a partir do planejamento dos professores. Na turma
observada na terça-feira está sendo desenvolvido um projeto sobre as frutas, a cada semana a
professora traz novas maneiras de se trabalhar com as frutas e com isso no final do projeto iremos
fazer documentação do trabalho desenvolvido. Já na turma da quarta-feira, são atividades com
brinquedos sonoros, de encaixe, carro, boneca, música, sem uma sequência pedagógica.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ÁGUA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
NATÁLIA TEIXEIRA ANANIAS FREITAS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
Este relato de experiência diz respeito a oficina "Educação Ambiental e Água na formação de
professores para o Ensino Fundamental", realizada no "VII Seminário Regional de Formação de
Gestores e Educadores do Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade", da Secretaria
Municipal de Educação de Presidente Prudente. Atualmente, nossa sociedade enfrenta uma crise
hídrica, devido a vários fatores, como: crescimento populacional, urbanização, padrões de vida e
de consumo desenfreados, poluição, falta de planejamento do poder público e de sensibilização
ambiental; ponto este que afeta diretamente a Educação, já que os alunos necessitam estar em
sintonia com a ocorrência desses problemas e principalmente uma consciência que permita
colaborar com ações no sentido de recuperar, conservar e preservar os recursos hídricos. A
formação inicial e continuada dos docentes a respeito da Educação Ambiental e o tema água é de
sua importância, na medida em que os trabalhos desenvolvidos por eles nas escolas contribuem
significativamente para a formação de alunos mais preocupados e sensibilizados com as questões
ambientais. Possuiu como objetivos promover a sensibilização dos participantes a respeito do
tema água e sua importância para a formação dos indivíduos e contribuir para a melhoria da
qualidade do ensino, no que diz respeito principalmente à formação de professores de Ensino
Fundamental para a Educação Ambiental. Como pontos positivos, destacamos a participação
ativa dos gestores nas atividades propostas, bem como o debate de como as práticas em Educação
Ambiental estavam acontecendo em suas escolas e o que poderia ser melhorado a partir dos
conhecimentos adquiridos na oficina, viabilizando assim, reflexões a respeito da incidência da
Educação Ambiental no município de Presidente Prudente. Como ponto negativo, por se tratar de
uma atividade realizada em um único dia, não foi possível obter uma devolutiva dos gestores que
participaram da oficina a respeito de como ocorreram as reuniões de formação dos professores
nas escolas de Ensino Fundamental.
A metodologia empregada foi de natureza qualitativa, e
como estratégias de ensino, dividiu-se a oficina em 4 momentos: 1- Verificação sobre o que os
profissionais sabiam sobre o tema água e suas expectativas para a oficina; 2 - Exposição teórica
sobre o tema água; 3 - Apresentação de propostas de trabalho e atividades que poderiam ser
desenvolvidas com os alunos a respeito do tema água, bem como sugestões de livros, sites, filmes,
documentos e documentários; 4 - Avaliação da oficina com os participantes. Participaram da
oficina vinte e seis gestores de escolas de Ensino Fundamental de Presidente Prudente, com o
intuito de serem multiplicadores dos conhecimentos trabalhados nesta atividade a respeito de
Educação Ambiental e água nas suas escolas de origem.
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ESCOLA ATRÁS DAS GRADES
JOÃO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
A experiência relatada neste texto retoma o período de 2006 a 2013, época em que vivenciei o
papel de monitor orientador (coordenador pedagógico) na escola da Penitenciária Compacta de
Pracinha SP. Pois para descaracterizar um ambiente de prisão e opressão, vários projetos e ações
foram desenvolvidos na escola e conduzidos por diferentes atores, com o objetivo de um melhor
fazer pedagógico, demonstrando que a educação na prisão possui uma característica específica
que a distingue da educação regular oferecida na "escola da rua", denominação dos presos para a
escola fora da prisão. Diante da realidade explicitada, este breve relatado tem como objetivo
demonstrar e socializar algumas ações que fizeram a diferença dentro de uma escola da
prisão. Não se pode esquecer que o homem preso a qualquer momento retornará a liberdade
para a sociedade, porque ele é sujeito da sociedade e precisa ser inserido nela como cidadão
crítico autônomo e conhecedor do seu papel de cidadão e a educação é a gênese a mola
propulsora para atingir este objetivo.
Para iniciar as atividades educacionais a escola foi
improvisada em um antigo pavilhão de trabalho com três salas de aula e vinte cinco carteiras cada.
A biblioteca tinha um acervo com mais de 4600 livros de diversos gêneros. Durante o ano letivo de
2013, emprestou 2515 livros aos reeducandos. A educação oferecida na penitenciária de Pracinha
disponibiliza 180 vagas, dividido em duas salas de ensino médio com 25 alunos cada, quatro de
ensino fundamental com 25 alunos cada e duas de alfabetização com 15 alunos cada, todas elas
multisseriadas, não conseguindo atingir 20% da população carcerária, que é de 1200 reeducandos.
Em minhas orientações e observações como monitor orientador, pude observar que os alunos
inicialmente começaram a participar das atividades educacionais, buscando apenas um lugar
diferente na unidade prisional, ou seja, o objetivo era fugir dos pavilhões habitacionais, mudaram
de postura, pois encontram um lugar acolhedor que lhes proporcionou oportunidade de repensar
a vida, dessa forma perceberam que com a educação poderiam ir além. Nesse período, o que me
inquietava era o fato que também pesava na qualidade do ensino e que feria a LDBEN e as normas
do Conselho Nacional de Educação era a utilização do monitor preso como regente de sala,
escolhido por um processo seletivo. Os monitores "presos", que têm apenas o ensino médio,
recebiam as orientações, "formação", como são chamados por eles os planejamentos, para irem à
sala de aula. Entretanto muitos dos alunos que ali estiveram terminaram o ensino fundamental e
médio e ingressaram em cursos superiores. Tive contato com vários deles e puderam relatar que,
realmente, puderam aprender e que a formação na escola da prisão foi essencial na vida deles,
pois alguns tiveram contatos com a leitura e escrita e outros tiveram oportunidade de adentrar
em um curso superior.
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GESTÃO ESTRATÉGICA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
ERIKA MAYUMI KATO CRUZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O planejamento estratégico, hoje, é fundamental não apenas para os empresas privadas, mas
também organizações públicas, incluindo escolas, que, na maioria das vezes, agem por meio de
respostas a imposições de órgãos reguladores, não se preocupando em pensar e agir
estrategicamente. A realidade da estratégia organizacional, assim, precisa ultrapassar as fronteiras
competitivas e atingir todos os tipos de organizações, sejam elas públicas e privadas. Nesse
contexto, o objetivo geral da ação foi orientar a escola na elaboração de um planejamento
estratégico, especialmente, diante dos resultados de desempenho obtidos pela instituição de
ensino nos últimos anos. Para tanto, os objetivos específicos eram: fazer reuniões com a diretoria
da escola para identificar as necessidades; apresentar a diretoria da escola, bem como aos
professores, a importância de um planejamento estratégico; orientar a escola na execução do
planejamento. Por fim, a ação não obteve sucesso, mas uma reunião final foi realizada com a
diretoria da escola, sugerindo uma ação mais pontual para desenvolvimento da motivação do
grupo. Apesar das dificuldades, pretende-se retomar as atividades de planejamento em momento
mais oportuno.
Primeiramente, foi realizado um primeiro contato com a diretora da escola,
objeto da ação, que aprovou a ideia e se dispôs a ajudar no que fosse preciso. Notou-se nesse
momento, por parte da gestão da escola, uma necessidade de mudança. Logo, foi agendada uma
reunião inicial com o grupo de professores para apresentar o projeto e realizar uma análise FOFA
(pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades) da escola, como forma de sentir a
realidade vivida por ela; essa mesma conversa havia sido realizada com a diretora da escola para
verificar a visão dela a respeito da organização e do ambiente. Assim, algumas necessidades foram
apontadas, como adequações na manutenção e uso do laboratório de informática, ausência de
biblioteca para os alunos, dificuldades no planejamento, na organização, no acompanhamento e
na avaliação de atividades acadêmicas e administrativas, e falta de disponibilidade de recursos
financeiros. Logo, foram marcadas outras reuniões para o início das atividades e elaboração do
plano estratégico, no entanto, começou-se a perceber certa resistência do grupo no que tange a
realização do trabalho. Em todos os encontros realizados, apesar de algumas palavras de incentivo
por parte da diretora, foi possível perceber a desmotivação do grupo. A observação feita apontou
para uma frequente pressão sobre o grupo com relação a entrega de planos de ensino,
acompanhamento de frequência dos alunos, provas avaliatórias etc.. Tal fato levou, então, a não
continuidade do projeto quando, em uma das reuniões, uma professora se levantou e disse que o
grupo não tinha interesse pelo projeto naquele momento, que havia muito afazeres mais
importantes e que não havia tempo para uma atividade desse tipo.
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GRUPO DE ESTUDOS COMO SUBSIDIO PARA O CONHECIMENTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA
ELAINE FERNANDA DORNELAS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
A atividade Grupo de Estudos foi organizada para atender as necessidades pedagógicas de um
grupo de docentes de uma instituição de ensino profissionalizante. O enfoque inicial foi de
sensibilização para que os docentes reconhecessem a necessidade de desenvolvimento
pedagógico. De início o grupo se reunia com o propósito de estabelecer trocas das dificuldades do
fazer docente. Foi um processo minucioso e gradativo até a busca pelas respostas das próprias
indagações e angústias, as quais eram compartilhadas e problematizadas pelo grupo. Uma das
característica dos componentes deste grupo foi que a maioria eram "profissionais de mercado", ou
seja, atuam na área de formação, mas desprovidos da formação docente, da didática e demais
ações que envolvem a prática docente. Porém, foi o desejo pelas respostas que sistematizou as
necessidades do grupo e a partir deste momento, a supervisão educacional inseriu documentos
educacionais, Proposta Pedagógica e Regimento Educacional para subsidiar as reflexões. O
objetivo deste trabalho é compartilhar a experiência da construção de um Grupo de Estudos
organizado para atender as necessidades didático-pedagógicas de alguns docentes de uma
instituição que atua com cursos profissionalizantes,nos quais as questões discutidas expressavam
o cotidiano da prática profissional-docente desde o planejamento até a prática em sala de
aula. É importante apresentar as características antes e após o grupo. No primeiro momento,
era nítida a visão de não pertencimento dos docentes no processo pedagógico e na qualidade
educacional da instituição. Após o início, a gradativa mudança de comportamento do grupo dos
docentes nas ações de desenvolvimento pedagógico. O grupo tornou-se mais fortalecido para
compartilhar as angústias do fazer docentes, passando a problematizar as questões pedagógicas
com subsídios teóricos auxiliando o fazer docente. Outros pontos de atenção referentes ao grupo
foram: participação ativa nas demais atividades pedagógicas, melhoria na qualidade dos planos de
ensino, e feedback ao alunos sobre o desenvolvimento de competências. É importante ressaltar
que o distanciamento das questões pedagógicas não aconteciam por desinteresse dos docentes,
mas por carência de formação didático-pedagógico. Diante deste cenário de construção reflexiva
que se desenvolveu a atividade do grupo de estudos, partindo dos "porquês e do como" para o
conhecimento e cumprimento da Proposta pedagógica da Instituição. Com encontros
quinzenais, iniciando com pautas informais das inquietações do grupo, discutiu-se o fazer docente,
partindo das necessidades do grupo em relação ao desenvolvimento pedagógico. As principais
dificuldades apresentadas estavam relacionadas a elaboração do plano de trabalho e
consequentemente o desenvolvimento de metodologias ativas que contribuíssem no processo
ensino-aprendizagem.
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HOJE TEM HISTÓRIA?!: TRABALHANDO LITERATURA E LEITURA COM CRIANÇAS PEQUENAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
DIANA CRISTINA DE JESUS DOURADO - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - UNESP
JÉSSICA EVANGELISTA PARANGABA - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - UNESP
NATHÁLIA FERRAZ FREITAS - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA-UNESP
MARTA CAMPOS DE QUADROS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
Este trabalho relata a experiência desenvolvida através do Projeto de Extensão "Leitura e
Cidadania: ações colaborativas e processos formativos para incluir sujeitos não leitores na
sociedade" (MEC/SESU PROEXT) em articulação com o Projeto de pesquisa "Este livro é pra mim?!:
um estudo sobre leituras de obras literárias infantis selecionadas com leitores de anos iniciais e
educação infantil" (CAPES/ PNPD), ambos ligados ao Centro de Estudos em Leitura e Literatura
Infantil e Juvenil UNESP de Presidente Prudente. O projeto objetiva analisar a recepção - por
alunos de educação infantil de escolas públicas paulistas - de um conjunto de obras de escolhidas,
prioritariamente, dos acervos do PNBE 2012 e 2014 de educação infantil. Nesta primeira fase do
projeto constatamos que as crianças para produzirem sentido para as histórias, acionam
principalmente a estratégia de leitura de alargamento do conhecimento prévio através de
conexões com suas experiências, com outros textos e com o mundo que as cerca, bem como de
inferências provocadas pela articulação texto-imagem na materialidade do livro. Os livros de
imagem tem sido os mais solicitados e as crianças os utilizam para fazer leituras autônomas,
contar histórias uns aos outros, demonstrando interesse pela leitura literária. Outro aspecto a
destacar é a relação entre o processo de recepção da leitura e os espaços em que esta mediação
ocorre. No espaço da sala de aula, bastante reduzido e pouco atraente e desafiador, os alunos
demonstram pouca atenção e colaboração. Já nas dependências do CELLIJ, são mais participativos,
não pedem para brincar e exercem com interesse e tranquilidade a seleção de obras, a partir do
acervo da BIP, que querem ler/ouvir ou tomar emprestadas. MEC-ProExt e
CAPES/PNPD Desenvolvido com crianças de 3 a 5 anos de idade da turma "Pingo de Ouro" do
Centro de Convivência Infantil da UNESP, semanalmente recebem três alunas bolsistas do curso de
Pedagogia e uma estagiária de pós-doutoramento para a contação de histórias. Os encontros
ocorrem na sala de aula no CCI e no CELLIJ. Iniciou em dezembro de 2014 com a exploração de
referências teóricas sobre a formação de leitores a partir de estratégias metacognitivas de leitura
e de obras de literatura para crianças. Nas atividades estão reuniões semanais de estudo e
planejamento com a orientadora, quando são analisadas as obras selecionadas pelas crianças,
escolhidas as formas de contá-las e sistematizadas as atividades. A equipe ainda participa das
reuniões com o Grupo de Estudo e Pesquisa sobre a Primeira Infância buscando ampliar
conhecimentos.
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MEDICAMENTOS X MEIO AMBIENTE: DESCARTE CORRETO DESTES RESÍDUOS
BRUNO DE LIMA MELO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
GRAZIELLA PLAÇA OROSCO DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
No Brasil todos os anos o mercado farmacêutico movimenta bilhões de reais, sendo essa produção
em massa de medicamentos responsável pelo descarte incorreto dos resíduos, que permanecem
no ambiente por longos períodos, acarretando sérios riscos socioeconômicos e ambientais. Para
evitar a ocorrência desses problemas, a população e os governantes poderiam atuar de forma
conjunta para a solução desse problema ambiental, como por exemplo, através da criação de
pontos de coleta dos remédios para serem encaminhados ao descarte adequado, passando, assim,
a ser responsabilidade das farmácias e drogarias a destinação desses medicamentos. Porém,
somente com a elaboração de uma legislação eficiente e coercitiva que apresente alternativas
concretas para esse problema que o descarte correto de medicamentos poderá ser uma realidade.
O descarte de medicamentos vencidos ou sobras é feito atualmente por grande parte das pessoas
no lixo comum ou na rede pública de esgoto. Os resíduos de medicamentos descartados no meio
ambiente são sustâncias persistentes, ou seja, uma substância que não apresenta biodegradação
sob determinadas condições impostas pelo meio. Essa persistência no ambiente provoca, por
diversas vezes, o acúmulo das substâncias no organismo, através da sua ingestão em cadeia.
Portanto, ações de educação ambiental são importantes para garantir o descarte adequado de
medicamentos. O objetivo desse trabalho foi apresentar os riscos que um descarte inadequado de
medicamentos pode causar ao meio ambiente e a todos os organismos vivos inseridos nele,
estabelecer os principais problemas de saúde pública ocasionados por essa prática e propor meios
de destinação final a esses resíduos que seja ambientalmente correto. Conclui-se que, através da
palestra de conscientização foi possível esclarecer dúvidas e apresentar formas ambientalmente
corretas para a destinação final desses tipos de resíduos. PROEXT/UNOESTE Foram realizadas
palestras expositivas aos pais de jovens atendidos por uma fundação que objetiva promover a
inclusão social por meio de ações socioeducativas e inserção no mercado de trabalho aos jovens e
adolescentes de Presidente Prudente (SP). Também foram discutidas metodologias de remoção
das embalagens para reciclagem, preparação para o descarte e destinação final em pontos de
coleta para o público em geral. Através de um questionário de perguntas impresso e anônimo as
pessoas presentes responderam relatando sobre a importância desse tipo de serviço informativo
para a comunidade, obtendo cem por cento de aceitação as práticas corretas. As práticas
inadequadas de descarte podem causar danos ao meio ambiente e à saúde da população,
contudo, diante da ausência de lei ou regulamento, de fiscalização e de postos de coletas, essa
prática continua sendo realizada em muitos lugares de forma incorreta e, por conta disso, a
grande maioria dos medicamentos são jogados no lixo comum e na rede de esgoto, que na
maioria das vezes não recebem o tratamento devido.
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O DOCENTE RONDONISTA: ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR NO PROJETO RONDON
RAQUEL MORI PIRES DE CAMARGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
WILLYS TRISTÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O Projeto Rondon (PR) exercita no professor diversas atividades que se diferenciam da atividade
docente habitual - aulas teóricas, práticas ou atividades de pesquisa. Até mesmo as ações
extensivas realizadas em nível municipal ou regional diferem-se das atribuições exigidas do
docente no PR. Desta forma, o presente trabalho pretende discutir a prática docente em uma
Operação do PR, com vistas a descrever suas diferentes atribuições, podendo servir como subsídio
e estímulo a docentes e Instituições de Ensino Superior (IES) que pretendam participar desta
intensa experiência. Relatar a experiência docente na Operação Bororos, de julho de 2015. A
participação no PR foi extremamente gratificante para os docentes envolvidos. O
desenvolvimento/surgimento de habilidades não exercitadas - ou pouco exercidas - anteriormente
torna a experiência ainda mais rica, propiciando transformações profissionais e pessoais. Tratase de um Relato de Experiência, descritivo e reflexivo. Descrição: A participação dos docentes
desta IES começou com a orientação da escrita do projeto inicial, submetido ao processo de
seleção nacional. Após a aprovação de tal projeto para a Operação Bororos, houve a viagem
precursora com a participação do professor coordenador da equipe, que se mostrou fundamental
para o bom andamento dos preparativos para a Operação. Após, os docentes coordenador e
adjunto fizeram parte do processo de seleção dos estudantes, bem como treinamentos,
capacitações e orientações gerais, anteriores à viagem. Estas ações envolveram grande contato
com a Pró-Reitoria de extensão da IES, bem como com os coordenadores dos diversos cursos de
graduação envolvidos, que requer o exercício da habilidade de comunicação e negociação.
Iniciando a viagem propriamente dita, outras habilidades vêm à tona, como a importância da
liderança, da comunicação clara, a necessidade de articulação entre a população atendida e os
acadêmicos e a flexibilidade e capacidade de adaptação, entre outras - discutidas sob o referencial
de competências e a habilidades.
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O ENSINO DE ARTES E A VALORIZAÇÃO DA ARTE GREGA EM NOSSO COTIDIANO
ANGELA ARIANE DE OLIVEIRA SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
SANDRA CRUZ DA SILVA WEBBER - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
KATIA MARIA ROBERTO DE OLIVEIRA KODAMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
O presente texto vincula-se ao projeto PIBID- Programa Institucional de bolsa de Iniciação à
Docência do curso de licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP
"Júlio de Mesquita Filho"- Campus de Presidente Prudente/SP e teve como objetivo apresentar
abordagens metodológicas para ampliação do ensino de artes no espaço escolar. O projeto
almejou valorar todos os protagonistas do processo educativo tendo como base as "Práticas
Educativas Emancipadoras" propostas por Paulo Freire. Do mesmo modo, os PCN-Arte que
sugerem o ensino de quatro linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. Nesse sentido foi
desenvolvido um projeto que teve como tema gerador a "Grécia Antiga". Ancorando os objetivos
do projeto temos Ana Mae Barbosa que recomenda que o conhecimento sobre Arte perpasse três
eixos: a história da arte, a leitura da obra de arte e o fazer artístico. Foi abordado de maneira
lúdica aspectos da cultura grega, partindo da realidade do educando, instigando sua imaginação e
seu senso estético. As atividades foram vinculadas a "Projetos de trabalho" preconizados por
Fernando Hernandez, que defende também que a escola promova uma "alfabetização
visual". Esse estudo serviu para que as crianças correlacionassem à cultura da Grécia com
atividades culturais de Presidente Prudente, incorporaram conhecimentos sobre uso de técnicas
expressivas pouco usuais nas escolas. Como resultado há que se destacar que outras escolas, que
não foram contempladas com o projeto PIBID/Arte desejaram firmar parcerias. PIBID/CAPES No
início foi planejada uma sondagem para verificar quais concepções os alunos do 4º ano do Ensino
Fundamental I possuíam sobre arte, cultura e Grécia Antiga. Quanto às atividades foi utilizado o
filme Hércules (Disney) como desencadeador, houve representações dos deuses, heróis, lendas e
danças. Exibimos imagens das cerâmicas gregas, ruínas dos templos e das máscaras do teatro
grego. Através da leitura de imagens, reconheceram aspectos como: vestimentas, vasos,
arquitetura, utensílios, instrumentos musicais como cítara, flauta pan, tambores e pandeiros. Para
as atividades de registro foram disponibilizados vários materiais e técnicas. Os processos de
aprendizagens foram baseados em Antoni Zabala, ou seja, o planejamento de atividades em
grupos ou duplas, para valorizar o relacionamento interpessoal ou seja "Conteúdos Atitudinais".
Estas atividades foram desenvolvidas em dezessete encontros acompanhados e orientados em
reuniões de formação pela coordenadora do projeto da Universidade Prof.ª Dr.ª Kátia Kodama. As
produções feitas gradativamente e o "fazer" não foi trabalhado como produto e sim como
processo, possibilitou a expressão do conhecimento vivido e aprendido. Ao final surgiu uma
atitude colaborativa entre bolsistas, escolas parceiras e professoras que demonstraram interesse
em efetivar o conhecimento "Arte", visto que, no início a presença de alunas da Universidade foi
vista como uma intromissão nas escolas.
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O PLANEJAMENTO DO ENSINO E A DIVERSIDADE CULTURAL BRASILEIRA EM SALA DE AULA COMO
ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
ELISA GOMES MAGALHÃES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
A atividade de extensão que realizamos, esteve associada com uma atividade de ensino
promovida durante a disciplina de Didática no curso de Pedagogia. Nossa proposta se ancora na
perspectiva da formação do professor aliando teoria e prática e está baseada no enfoque das
Diretrizes Curriculares Nacionais que organizam o Curso de Licenciatura em Pedagogia da
FACLEPP/UNOESTE se designa a formar o profissional da educação para atuar como docente na
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental,bem como na organização e gestão de
sistemas, em projetos e experiências educativas e na produção e difusão do conhecimento
científico e tecnológico do campo educacional em contextos escolares e não-escolares.
Corroborando com o Projeto Pedagógico do Curso, compreendemos que o licenciado em
Pedagogia deverá estar apto a produzir e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos do
campo educacional. Nessa perspectiva, buscou-se organizar essa atividade extensiva considerando
as necessidades formativas de nossos alunos bem como currículo do Curso de Pedagogia de forma
a propiciar que o que o seu aluno egresso seja capaz de: - realizar pesquisas que proporcionem
conhecimentos, entre outros: sobre seus alunos e alunas e a realidade sócio-cultural em que estes
desenvolvem suas experiências não-escolares; sobe processos de ensinar e de aprender, em
diferentes meios ambiental e ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre a organização do
trabalho educativo e práticas pedagógicas. - Promover a reflexão sobre a realidade da educação e
da sociedade de forma multidisciplinar e interdisciplinar, valorizando as diferentes perspectivas
teóricas e científicas; Faculdade de Ciências, Letras e Educação de Presidente PrudenteFACLEPP/UNOESTE; - Promover a formação do professor que irá atuar nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, através do exercício das práticas de investigação que permitem a reflexão e a
produção de novos conhecimentos na área da educação; Concluímos que os estudantes do
curso de Pedagogia, futuros professores, tiveram mais proximidade com a interdisciplinaridade no
planejamento de suas aulas, refletindo sobre as possibilidades de organizar sua aula de modo
desafiador a seus alunos. Além disso, foram oportunizados momentos significativos de
observarem a importância se produzir bons recursos audiovisuais para o trabalho em sala de aula,
bem como os materiais pedagógicos pertinentes. PROEXT Prot. RF-02381/2015 Essa ação
extensiva promoveu a algumas possibilidades dos estudantes do curso de Pedagogia conhecerem
a realidade dos professores no tocante do planejamento de suas aulas e as reflexões necessárias
sobre ela. Atividades extra-classe foram realizadas e posteriormente a elaboração de um plano de
aula, bem como a apresentação na mostra pedagógica da disciplina. Por fim, utilizamos a temática
"Aspectos culturais do Brasil", concebendo a necessidade de compreender a diversidade cultural
de nosso país tão presente nas salas de aula.
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O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA: EXPERIENCIANDO A GEOMETRIA
ODAIR BENEDITO FRANCISCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Verificada a aprendizagem deficitária no quinto ano sobre aspectos relacionados à geometria,
procurou-se uma alternativa didática que pudesse resgatar os conhecimentos que já deveriam ser
dominados pelos alunos e que, ao mesmo tempo, pudessem ampliá-los, considerando as
competências e habilidades específicas relativas a este assunto. Esta defasagem foi constatada
pela observação direta de que os alunos não sabiam destacar arestas, vértices e faces dos
poliedros, nem tampouco diferenciar poliedro de corpo redondo ou figuras planas e não-planas.
Outro aspecto evidenciado que preocupou o docente foi o fato de os alunos não saberem
identificar na natureza objetos, situações entre outras que fosse possível verificar a presença dos
poliedros e corpos redondos. Neste sentido, a proposta desta sequência didática considerou
passos de trabalho didático-pedagógico que pudessem favorecer uma aprendizagem significativa
por meio dos recursos das tecnologias da informação e comunicação agregados ao ensino de
matemática, mais especificamente dos conteúdos de geometria. Como objetivos, elencou-se: definir, investigar, pesquisar e destacar a presença dos poliedros na natureza; - construir com
materiais alternativos os poliedros para a criação de vídeos animados; - promover a interação e
trabalho colaborativo em todas as etapas da sequência didática. Os alunos, além de aprenderem
a trabalhar em equipes, na concepção de trabalho colaborativo, foram capazes de se expressarem
melhor, verbalmente. Observou-se também que conseguiram dominar os conteúdos propostos
para a sequência didática, uma vez que no final do trabalho realizaram atividades no material
didático de forma rápida e sem intervenções do professor, o que comprovou a aprendizagem
construcionista, construtivista e significativa das conceituações de poliedros e corpos
redondos. Com a discussão de conceitos introdutórios básicos, propôs-se alguns passos práticos
a fim de conduzir as ações didático-pedagógicas para o sucesso do processo de ensino e
aprendizagem sobre poliedros e corpos redondos. 1) Definição de formação de cinco equipes de
trabalho; 2) Escolha dos integrantes de cada equipe, considerando as escolhas pessoais e
afinidades entre os alunos e eleição de um representante para cada equipe; 3) Definição do
poliedro para cada equipe construir com palitos de madeira e balas sortidas de gomas de amido;
4) Escolha de um integrante de cada equipe para fotografar com aparelho celular os passos
necessários para a construção dos poliedros; 5) Descarregamento das fotos no notebook que
foram utilizadas na técnica do Stop Motion para a produção dos vídeos animados no aplicativo
Movie Maker; 6) Utilização dos recursos tecnológicos de comunicação e informação para a
realização de uma pesquisa sobre cada poliedro e corpos redondos para elaboração de um
pequeno texto; 7) Elaboração de um mapa conceitual, utilizando o software Cmap Tools a partir
da pesquisa realizada.
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OS GRUPOS SOCIO-EDUCATIVOS COMO ESPAÇO DE REORGANIZAÇÃO DE HISTORIAS DE VIDA
NELI HENRIQUES CACCOZZI - FUNDAÇÃO DRACENENCE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
As ações voltadas para as famílias nos CRAS,tem como carro chefe a proposta de Matricialidade,ou
seja,potencializar as ações junto as famílias vulneráveis que estão inscritas no CADEÚNICO,sistema
de cadastramento dos usuários da Assistência Social;Os grupos foram sistematizados para
responder as exigências dos programas de transferência de renda.O profissional que faz a
coordenação destes no município de Ouro Verde,tem como formação a especialidade em Terapia
familiar e comunitária e assim deu ênfase as rodas de conversa intencionando abrir espaço para
que essas famílias pudessem compartilhar vivências.Foi utilizada metodologia co-participativa,com
o objetivo de proporcionar a cada participante possibilidades de revisitar suas vivências e neste
processo resinifica-la.Esta experiência intencionou proporcionar a pessoas com alto grau de
vulnerabilidades relacional,sociocultural,econômica e outras,refletirem suas vivências e
valorizarem seus saberes.Foi utilizado como referência teórica: Barreto,Adalberto-Terapia
Comunitária passo a passo,2002 SARTI, Cintia. Famílias Enredadas. In: ACOSTA, Rojas A. (org.).
Família, Redes, Laços e Políticas Públicas. São Paulo: IEE/PUC, 2003 SEIXAS, Maria Rita. In: Jornada
de Terapia Familiar. 2009, São Paulo. Slides... Violência uma exclusão familiar. São Paulo, 2009.
SZYMANSKI, H. Viver em família como experiência de cuidado mútuo: desafios de um mundo em
mudanças. In: Revista Serviço Social e Sociedade. São Paulo: Cortez, 1991. TURBAY, Adriana
Santos. Reflexões sobre o desenvolvimento infantil. Curitiba: Pontifícia Universidade Católica do
Paraná, 2011. VICENTE, C. Monte O direito a convivência familiar e comunitária: uma política de
manutenção dos vínculos. In: Família Brasileira: a base de tudo. 2°ed. São Paulo: Cortez
1994. Empoderar famílias para o cotidiano do cuidado com a prole. Ampliar o conhecimento
sobre os direitos garantidos no ECA,Estatuo do Idoso,LOAS,Constituição de 88. Resignificar
historias de vida. O trabalho tem sido realizado desde 2012,e pode-se perceber mudanças nas
relações familiares principalmente nas ações ligadas ao cuidar,para se trabalhar estes aspectos foi
importante a valorização da cultura e das vivências das famílias envolvidas ,que partilharam
historias de vida antes desqualificadas pelas próprias "Donas das historias" os grupos são
realizados quinzenalmente,com metodologia co-participativa e utilização de tecnicas da terapia
comunitaria,tem como pilar teorico a teoria sistemica relacional.

Presidente Prudente, 19 a 22 de outubro, 2015. ISSN: 1677-6321

Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE
1344

Ensino (ENAENS)
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

PARA ALÉM DA SALA DE AULA: UMA EXPERIÊNCIA ENVOLVENDO LAZER E CULTURA
THAÍS REGINA MIRANDA MARTINS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL - UEMS
A escola tem um papel fundamental para o desenvolvimento educacional do ser humano. O
objetivo desta instituição é promover educação de boa qualidade, e como contribuições às
aprendizagens promovidas no ambiente escolar, também entende-se de grande valia as vivências
dos estudantes em outros locais, como por exemplo, parques, cinemas, teatros, ou seja, lugares
que envolvam passeios de lazer e cultura. Estes passeios permitem novas descobertas aos alunos.
A partir desta perspectiva, acredita-se que atividades como esta podem enriquecer o ensino de
maneira prática e significativa. Este trabalho pedagógico teve como objetivo levar alunos a um
parque ecológico, visando possibilitar uma atividade educacional diferenciada, bem como
promover a interação entre os estudantes e professores envolvidos. Buscou-se também instigar a
compreensão da importância e respeito à natureza; conhecer um pouco sobre a diversidade
animal, por meio do zoológico e aviário do parque; participar de uma sessão de aula sobre
astronomia, no planetário; contextualizar as aulas de ciências com a atividade realizadas no
passeio; entre outras possibilidades. A partir do passeio, ao retornarem à escola, os estudantes
e professores puderam compartilhar experiências, realizando discussões sobre as aprendizagens
obtidas durante o passeio, permitindo assim uma reflexão sobre a importância da natureza, bem
como evidenciando a alegria em ter a oportunidade de conhecer o local, ampliando assim o
repertório cultural. Como forma de avaliação formativa, os alunos elaboraram redações
descrevendo sobre a visita ao parque ecológico, sendo este trabalho mediado durante as aulas de
língua portuguesa. Foi uma oportunidade grandiosa aos estudantes e professores. O projeto
trata-se de um passeio cultural ao parque ecológico "Cidade da Criança" localizado em Presidente
Prudente-SP, com alunos do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental da Emefi "Amador Franco da
Silveira", localizada em Dracena-SP. O passeio foi financiado pela Secretaria Municipal de
Educação do município responsável pela escola, no mês de novembro de 2013. A Cidade da
Criança é um parque ecológico que conta com inúmeras atividades recreativas visando o lazer,
bem como o desenvolvimento cultural. Neste parque é possível desenvolver passeio panorâmico,
visitas ao zoológico, aviário, planetário, dentre outras atividades. Ressaltamos que conhecer um
planetário e zoológico é um tipo de condição que infelizmente nem todas as crianças e jovens têm.
Muitas vezes, pode acontecer de uma pessoa na fase adulta ainda não ter tido esta oportunidade,
sendo ela uma experiência muito interessante. O tema sobre ecologia está diretamente ligado ao
cotidiano e com relação ao planetário, muitas vezes este assunto é ilustrado apenas em livros
didáticos, ou seja, a oportunidade de participar de uma aula referente a astrologia, com tecnologia
apropriada, é riquíssima para a compreensão de mundo dos estudantes.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: O CUIDAR E O EDUCAR NA CRECHE (0-2 ANOS)
IZABEL CARVALHO DA SILVA VIEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP
MARIA AMÉLIA DE CASTRO COTTA - UNIVERSIDADE ESTADUAL JULIO MESQUITA FILHO - UNESP
Este trabalho é resultado de uma aula ministrada no período de Estágio de Docência na disciplina
de Metodologia e Prática de Ensino em Educação Infantil de 0 a 3 anos. A prática em sala de aula
prevista para alunos em formação corresponde a um dos fins do Programa de Pós- Graduação em
Educação da UNESP de Presidente Prudente que é a formação de recursos humanos para uma
docência qualificada e para a pesquisa científica. Essa aula esteve relacionada à pesquisa de
mestrado intitulada A Proposta Pedagógica na Creche: pelo direito ao cuidado e educação da
criança pequena cuja finalidade é compreender se a Proposta Pedagógica /Currículo aplicado
pelos profissionais que atuam em creches contempla o proposto nas DCNEI: a interdependência
entre o cuidar e o educar. Apresentar o Cuidar e o Educar na creche, compreendida como a função
do professor dessa primeira etapa educacional. Enquanto caminhávamos para o final da aula,
ouvimos algumas ressignificações de que o cuidar e o educar se integram e que é necessário
entender tais práticas, essencialmente, como complementares, coexistentes e indissociáveis. Por
fim, propus que após essa troca de experiência, escrevessem no verso da ficha o que (re)
significaram sobre a temática em discussão. Podemos afirmar que algumas mudanças de
concepção sobre o cuidar e o educar na creche ocorreram. Ao me apresentar à sala, mostrar a
origem da pesquisa e seu percurso até chegar a discussão que faríamos naquele instante,
expliquei como estava organizada a aula e fiz os devidos agradecimentos em resposta a ótima
acolhida dos alunos do 2º ano do Curso de Pedagogia na UNESP e da professora responsável pela
disciplina. Iniciando a aula pedi que os alunos escrevessem e comentassem o que entendiam
sobre o cuidado e a educação das crianças pequenas. Conforme pude observar em algumas
anotações e relatos de práticas as necessidades físicas e fisiológicas do bebê eram entendidas
como ações de cuidado e aquelas voltadas para a aquisição de conhecimentos e o ensino de algo
destinavam à educação do mesmo. Portanto, a função - cuidar e educar - esteve percebida como
duas práticas não unívocas. A partir deste ponto, indagamos por que, por exemplo, uma prática de
higiene não seria considerada uma ação educativa e, então, iniciei minha apresentação. Tal
exposição esteve baseada em posições de autores como Bujes (2001), Barbosa (2009), Borges
(2013) e das DCNEI (2009) sobre a temática em discussão e em imagens do cotidiano de um
berçário, lócus de minha investigação. Ao mesmo tempo em que mostrava a legislação e a posição
de diferentes autores da área da Educação Infantil sobre a função do cuidar e do educar na creche,
analisamos ações que podíamos ver uma ação educativa nas práticas que geralmente eram
concebidas como aquelas referentes ao cuidado e como nas ações que, constantemente,
entendemos como educativas víamos o cuidado ali integrado.
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RODA DE PERGUNTAS: INSTRUMENTO FACILITADOR DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM
ELAINE FERNANDA DORNELAS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Valorizar Perguntas nem sempre foi destaque como estratégia pedagógica no ambiente escolar,
pelo contrário, houve época que perguntar ou questionar o professor poderia transparecer
dificuldades ou então, postura de alunos transgressores. Os tempos mudaram, e o que era
negativo atualmente é valorizado no ambiente educacional.O ensino tradicional deixou marcas,
ainda há uma parcela de pessoas que estão no mercado de trabalho que foram educadas para não
perguntar, neste contexto também há professores, que apesar da formação, apresentam
dificuldades de perguntar, questionar situações básicas do fazer docente, refletindo em medo e
ansiedade. E, como desenvolver pessoas para o mundo do trabalho empreendedor se há ainda
temos dificuldades de perguntar para conhecer? Diante deste cenário, que foi desenvolvida a
Roda de Perguntas, atividade direcionada a um grupo de docentes que diante das dificuldades
pedagógicas enfrentadas, não perguntavam nem questionavam os porquês dos fazeres, apenas
faziam sem mesmo compreender os porquês. O objetivo da atividade foi desmistificar o ato de
Perguntar como negativo e agregar o estímulo das perguntas ao desenvolvimento pedagógico,
pessoal e profissional do grupo de docentes. Ao final da atividade todas as perguntas foram
respondidas, desde as mais simples até as mais complexadas. A grande contribuição foi o
desenvolvimento e fortalecimento do grupo diante das questões pedagógicas, administrativas e
institucionais. O ganho da Roda de Perguntas, foi o grupo ampliar o conhecimento de vários
porquês que permeiam as práticas pedagógicas. Diante deste contexto desafiador, a supervisão
educacional organizou uma atividade nomeada Roda de Perguntas. Formou-se seis grupos com 15
participantes em cada. As perguntas eram livres sobre o fazer docente, burocracias, assuntos
institucionais. A roda terminou quando as perguntas foram esgotadas. As perguntas não foram
respondidas no mesmo dia. Foram anotadas e tabuladas de acordo com as categorias
pedagógicas, burocráticas, institucionais e outros. Depois, foram distribuídas aos grupos, desta vez
por afinidade a categoria e então cada grupo ficou encarregado de buscar respostas a todas as
questões levantadas. O próprio grupo mobilizou a busca pela resposta, subsidiados pela
supervisão educacional.
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Pesquisa (ENAPI )

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

Comunicação oral

A AUTONOMIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
TALITA TARDIVO RAINHA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM
MARIA LUISA FURLAN COSTA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM
A proposta do presente artigo é elencar algumas das principais características da concepção
de autonomia vinculada à Educação a Distância (EaD). No âmbito das teorias dessa área, esse
conceito se diferencia fundamentalmente pelo desenvolvimento dos ambientes online. A
concepção de autonomia em EaD trata-se de um modo de relacionamento complexo, com
conteúdos e ferramentas interativas, disponíveis sobretudo em Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVAs). Será abordado, ainda que de maneira breve, os principais aspectos de três
importantes teorias da área. O objetivo é de avançar na compreensão sobre o conceito de
autonomia em EaD e nas peculiaridades que a educação mediada por tecnologias apresenta.

Presidente Prudente, 19 a 22 de outubro, 2015. ISSN: 1677-6321

Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE
1352

Pesquisa (ENAPI )
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

A BRINCADEIRA NO CONTEXTO ESCOLAR: UM RECURSO DE SOCIALIZAÇÃO.
NATHALIA FRANCO ALVES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
MICHELE DIAS LUCCAS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
LEONARDO DE ANGELO ORLANDI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
A presente pesquisa discute a brincadeira no contexto escolar amparada pelos autores da
sociologia da infância. Assumimos como objetivos entender quais eram as compreensões das
professoras sobre brincadeira, como esse entendimento é externalizado na prática pedagógica e
rotina escolar e ainda como as crianças se socializavam a partir do brincar. A investigação Contou
com a participação de duas escolas parceiras, na periferia da cidade de Presidente Prudente,
totalizando 54 crianças da Educação Infantil e duas professoras. Tratou-se de uma pesquisa
qualitativa do tipo etnográfica, que caminha juntamente com a observação participante. Como
resultados observou-se que ambas as professoras compreendem a necessidade da brincadeira no
universo infantil, no entanto, apenas uma a utiliza em suas práticas, o que nos impulsiona a
continuar as pesquisas. Em relação as crianças, notou-se uma melhor socialização a partir das
vivências lúdicas. PIBIC/CNPQ
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Pesquisa (ENAPI )

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

Comunicação oral

A BUSCA DA INTERDISCIPLINARIDADE NAS DISCIPLINAS DE PROJETO ARQUITETÔNICO NO CURSO
DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
DJANINE DOLOVET MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O intuito deste trabalho é o de apresentar como a disciplina de Projeto Arquitetônico,
especificamente, do curso de Arquitetura e Urbanismo ofertado pela referida Universidade,
necessita e depende de uma organização interdisciplinar, envolvendo todas as disciplinas da grade
curricular do curso. Para o desenvolvimento deste estudo, optou-se pela pesquisa bibliográfica e
documental como metodologia de investigação. Na pesquisa bibliográfica as principais obras
consultadas foram: Fazenda (1999, 1979), Morin (2007), Japiassu (1976), Luck (2001), Freire
(2009). Na análise documental, adotou-se como referência o Projeto Pedagógico do Curso de
Arquitetura e Urbanismo desenvolvido na Unoeste e diretrizes que fundamentam a estruturação
de projetos de curso de graduação na área de Arquitetura e Urbanismo. Como principais
resultados, concluiu-se que a disciplina de Projeto Arquitetônico necessita dessa
interdisciplinaridade, envolvendo todas as demais disciplinas do curso, pois um Projeto
Arquitetônico depende também de todo um aprendizado sobre diversas áreas para sua
concretização.
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Pesquisa (ENAPI )
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

A CONSTRUÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DA ABORDAGEM CONSTRUCIONISTA,
CONTEXTUALIZADA E SIGNIFICATIVA
DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA UNOESTE
ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
O atual paradigma da escola inclusiva implica em mudanças substanciais em toda a dinâmica
dos sistemas de ensino, especialmente no fazer pedagógico. As práticas pedagógicas, em uma
perspectiva inclusiva, só podem ocorrer mediante a abertura incondicional às diferenças, ao
desenvolvimento de saberes, à reflexão sobre a ação, estruturando sua prática a partir de
situações significativas, trabalhando com temas e projetos. Quando o ensino passa a ser
concebido a partir do contexto e vivência dos estudantes, surgem as metodologias ativas, o
trabalho com projetos, a incorporação e impregnação de Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC) e a valorização das diferenças. Esses princípios são as bases da abordagem
Construcionista, Contextualizada e Significativa (CCS), vivenciada em pesquisas vinculadas ao
Grupo de Pesquisa Ambientes Potencializadores para a Inclusão (API). Neste artigo será
apresentado o constructo teórico-metodológico que estruturou essa abordagem de ensino
denominada CCS.
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Pesquisa (ENAPI )
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

A CONTRAPOSIÇÃO ENTRE A NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO DO PROFESSOR E A IMPOSIÇÃO
DO SISTEMA EDUCACIONAL
CARMEN LÚCIA DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
NATALIE PEREZ MENDES - FACULDADE DE DIREITO DA ALTA PAULISTA - FADAP
ANA TERESA SILVA MAIA DE ARAÚJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
AMANDA DELIBÓRIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Este artigo tem por objetivo apresentar reflexões sobre a necessidade constante de
aprimoramento e aperfeiçoamento do profissional professor e da imposição didática do sistema
educacional que se contrapõe à essa busca pela inovação, reflexão e adequação mediante as
necessidades de mudanças e constante aprendizado da categoria profissional para se opor à
desvalorização dessa profissionalização. Para atingir tal objetivo, foi utilizada como metodologia a
pesquisa bibliográfica em que autores e pesquisadores desta área propõem condições e
necessidades dessa busca pelo desenvolvimento. Concluímos por meio dos conhecimentos e
experiências transmitidos pelos autores na atual pesquisa, que existe a necessidade constante de
aprimoramento e aperfeiçoamento do profissional educador, partindo do princípio de que a
aprendizagem deve ser constante e contínua. Portanto, a imposição do governo estadual e
federal, no ciclo de aprendizagem, com material didático obrigatório, não deve ser favor
impeditivo de reflexão e inovação.
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Pesquisa (ENAPI )

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

Comunicação oral

A DISCIPLINA DE BIOLOGIA NAS DIRETRIZES CURRICULARES DO PARANÁ
CIBELE FRANZOI SILVA SOUZA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM
JOSÉ NUNES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
MARIA JÚLIA CORAZZA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM
Este artigo compõe-se de uma breve análise das Diretrizes Curriculares do Ensino de Biologia
(DCEs) do Estado do Paraná. Tem como objetivo identificar as abordagens do encaminhamento
metodológico dessa diretriz na qualificação do processo e ensino-aprendizagem. Optamos por
uma pesquisa qualitativa, mediante revisão da literatura. A concepção de currículo proposta na
DCEs para o ensino de Biologia está justificada com base nas teorias críticas fundamentada ao
materialismo histórico dialético, considerando as dimensões científica, filosófica e artística,
enfatizando-se a importância de todas as disciplinas. De acordo com as DCEs (Paraná, 2008a), os
conteúdos básicos e específicos de Biologia são subsidiados pelos conteúdos estruturantes:
organização dos seres vivos, mecanismos biológicos, sistemas biológicos, biodiversidade e
manipulação genética. O conteúdo específico da disciplina de Biologia selecionado pelo professor
para cada série deve ocorrer de forma integrada, ou seja, sofrer a influência do contexto social,
histórico e econômico em que o aluno está inserido. Palavras-chave: Diretrizes curriculares. Ensino
de biologia. Método de ensino. Ensino-aprendizagem.
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Pesquisa (ENAPI )

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

Comunicação oral

A DUPLA MEDIAÇÃO NO JOGO DE PAPÉIS: DO SIGNO E DO PROFESSOR PRÉ-ESCOLAR COMO
PORTADOR DA SIGNIFICAÇÃO
SILVIO SENA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
CÉLIA MARIA GUIMARÃES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
Este trabalho deriva da pesquisa de Doutorado intitulada A dialética entre a intervenção
pedagógica no jogo de papéis e o desenvolvimento da criança pré-escolar. Objetiva assinalar
contribuições da mediação pedagógica no jogo de papéis e suas implicações para o
desenvolvimento da criança pré-escolar. Como sujeitos, elege vinte crianças de uma turma de pré
II de uma escola da rede pública de Presidente Prudente. A metodologia, quali-quantitativa, se
caracteriza como pesquisa-intervenção. Ainda que parciais, os resultados sublinham avanços do
brincar infantil em direção à realidade objetiva, relacionados ao caráter das ações, à utilização de
objetos substitutos, à adoção de papéis complementares e às relações estabelecidas entre
coetâneos. Como resultado, almeja contribuir no campo teórico-metodológico na formação inicial
e continuada dos professores pré-escolares, apontando caminhos e formas de intervir no jogo de
papéis sem descaracterizar esse fenômeno, de sorte a cooperar para o avanço qualitativo dessa
etapa da Educação Básica. Palavras-chave: Jogo de papéis. Criança. Professor Pré-Escolar.
Mediação. Desenvolvimento. Financiamento próprio
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Pesquisa (ENAPI )

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

Comunicação oral

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: O COTIDIANO DA ESCOLA E AS ORIENTAÇÕES EM FORMA DE
LEI
CLÁUDIO ROBERTO BROCANELLI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
MARIANE DOS SANTOS GOMES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
Este texto pretende investir numa ação interdisciplinar de formação de educadores de nossos
cursos de Licenciatura de forma que estes atuem em uma realidade diferenciada de formação de
pessoas em processo de Alfabetismo e Educação Básica fora da 'Idade Certa', acompanhando a
Educação de jovens e Adultos. A formação de educadores de jovens e adultos busca oferecer aos
sujeitos excluídos do processo de escolarização o acesso à leitura e à escrita, bem como investigar
procedimentos metodológicos adequados a esse público. O analfabetismo é uma problemática
que envolve concepções de mundo, de homem e de sociedade, impondo-se a busca de
compreensão das relações entre cultura primeira e cultura erudita, o que traz consequências para
a organização dos programas de ensino. Desse modo, é necessária uma efetiva proposta de
educação de jovens e adultos que avance na formação complementar nas diversas áreas do
conhecimento, consolidando a prerrogativa de escolarização básica como direito público
subjetivo. Ressaltem-se também as implicações da agenda internacional de educação para todos
ao longo da vida. Este texto traz um estudo a partir da realidade a fim de propor reflexões sobre o
tema EJA e motivar o empenho na docência. CAPEs - Programa institucional de Iniciação à
Docência - PIBID - UNESP
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Pesquisa (ENAPI )
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

A EDUCAÇÃO ESCOLAR VERSUS FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: LIMITES E
CONTRADIÇÕES
ELISANGELA APARECIDA BULLA IKESHOJI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
ADRIANO RODRIGUES RUIZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
A educação profissional e tecnológica no Brasil tem suas nuances seladas a partir da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, em função da necessidade e exigências das
empresas por profissionais cada vez mais qualificados. Portanto, o objetivo deste estudo é analisar
como a educação profissional e tecnológica se constrói historicamente vinculada à educação
escolar, na perspectiva de que a escola tem entre suas funções ser: fonte de soluções para
problemas relacionados ao trabalho mercantil. O percurso metodológico escolhido é fruto de
reflexão que desabrocha a partir de experiências vividas no cotidiano escolar e oriundo de
estudos, debates e literatura existentes sobre o tema em questão. Realizou-se o levantamento de
publicações científicas, produzidas nos últimos 15 anos, entre 2001 a 2015 na base de dados
Scielo. A educação profissional e tecnológica é resultado de um processo histórico repleto de
contradições e dualidades.
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Educação

Comunicação oral

A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO BRASIL: TRAJETÓRIA HISTÓRICA E LEGAL
SILVIO CESAR NUNES MILITÃO - UNESP - PRESIDENTE PRUDENTE
ANDRESSA NEVES KIILL - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
No contexto contemporâneo brasileiro a temática da escola de tempo integral, cada vez, mais
ganha força na agenda política e centralidade no debate educacional. Assim, este artigo,
resultante de uma pesquisa de iniciação científica (CNPq/PIBIC) em desenvolvimento, objetivou
investigar e analisar a trajetória histórica e legal concernente ao tema da escola de tempo integral
no Brasil. Para tanto, se valeu dos seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica
e pesquisa documental acerca da temática em tela. Os resultados da pesquisa indicam que,
superada a longa fase das experiências pontuais e esparsas de implantação da escola de tempo
integral no país, o Brasil caminha agora no sentido da consolidação de uma política pública
nacional em prol da ampliação do tempo de permanência na escola, caracterizada pela
continuidade e maior abrangência. Concluímos, entretanto, que muito se falta a percorrer ainda
para a universalização da escola de tempo integral. CNPq/PIBIC

Presidente Prudente, 19 a 22 de outubro, 2015. ISSN: 1677-6321

Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE
1361

Pesquisa (ENAPI )
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

A EXPERIENCIA LÚDICA EM FORMA DE IMAGENS: O PROTAGONISMO DAS CRIANÇAS NO
PROCESSO DE COLETA DE DADOS
NAIR CORREIA SALGADO DE AZEVEDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
Esse trabalho é fruto de uma pesquisa de doutorado que se propõe a apresentar como as
práticas lúdicas podem contribuir para o processo de ensino e aprendizagem das crianças no
contexto escolar. Para isso, essa pesquisa do tipo etnográfico e de caráter qualitativo se propôs a
ouvir cerca de cinquenta crianças que estudavam entre o quarto e quinto anos do ensino
fundamental tentando perceber o que elas tinham a dizer sobre a importância da ludicidade na
escola. Foram utilizados métodos variados para a coleta dessas informações, entre elas, as
filmagens feitas pelas próprias crianças. Realizada de uma forma menos convencional, as
filmagens se mostraram uma importante aliada para que pudéssemos perceber que muitas
práticas lúdicas consideradas importantes pelas crianças aconteciam fora do contexto de sala de
aula e, quando esta acontecia na sala de aula, demonstraram que as crianças consideram
importante a prática pedagógica diferenciada do professor.
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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

A FALÁCIA DO CRESCIMENTO ECONÔMICO E A QUESTÃO SOCIAL
ERIKA PORCELI ALANIZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
JOÃO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O artigo objetiva discutir o quanto é contraditório o crescimento econômico capitalista e
desastroso para a sociedade a implementação da cartilha defendida pelos neoliberais, pois ambos
aspectos têm proporcionado o crescimento do estado penal.Os efeitos do desenvolvimento da
sociedade capitalista tem gerado desemprego estrutural e precarização do trabalho, cujos fatores
têm conduzido ao crescente encarceramento em massa de indivíduos pobres. Trata-se de
pesquisa bibliográfica que, além de considerar a literatura especializada sobre tema, utiliza-se a
abordagem teórica deLoicWaquant para fundamentar a análise. Consideramos que o elevado
número de encarcerado decorre do surgimento de um novo governo da insegurança social.
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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

A FANTASIA DO REAL E A CRIANÇA: TUDO FICA MAIS LEGAL QUANDO ELA PODE BRINCAR E
IMAGINAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL.
DENISE WATANABE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
JANAINA BOLSSONE DO PRADO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
TONY APARECIDO MORERA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa de Iniciação Científica financiada pelo CNPq,
intitulada "No mundo da criança: resgatando a fantasia do real no contexto da Educação Infantil".
Iniciada em 2011, seguiu produtivamente até o término do ano letivo de 2014. Realizada em
algumas salas de Educação Infantil - I e II de uma escola periférica de um município do Oeste
Paulista, buscou estimular a imaginação infantil - por vezes latente - e ampliar o repertório lúdico
e imaginativo das crianças e das professoras, por meio de brincadeiras; de músicas; de
personagens imaginários; de brinquedos emprestados ou confeccionados pelas próprias crianças.
Fundamentada na Sociologia da Infância, adotou a abordagem de natureza qualitativa e a
metodologia da pesquisa-intervenção, com vistas a levantar reflexões teóricas e práticas que
pudessem colaborar com transformações na realidade. Foram realizadas observações, anotações
no diário de campo, fotos, diálogos com as crianças e com as professoras, questionários
semiestruturados com os pais e responsáveis. Destaque para o reconhecimento da importância da
pesquisa pelos pais/responsáveis das crianças; o contentamento infantil com os brinquedos
construídos em conjunto com a pesquisadora; a maior participação e expressão imaginativa das
crianças nas brincadeiras propostas; a relevância das relações sociais infantis, principalmente com
os pares. PIBIC/CNPq
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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

Comunicação oral

A FILOSOFIA DE ARISTÓTELES: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA
EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA
MATEUS FREITAS BARREIRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
ALONSO BEZERRA DE CARVALHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
RESUMO: Este artigo tem por objetivo trazer as contribuições sobre a ética aristotélica para a
Educação Contemporânea. Na pesquisa será investigado o conceito de amizade na filosofia de
Aristóteles, a fim de compreender as relações professor-aluno na sala de aula contemporânea. As
reflexões trazidas por filósofos sobre o tema ética e amizade, especialmente por Aristóteles,
contribuem significativamente para a compreensão das relações na sala de aula contemporânea,
para agregar pressupostos éticos, tendo em vista a relação professor-aluno. Por fim, ao repensar a
formação ética que Aristóteles atribui à função do cidadão na Pólis, através da elucidação da
amizade, serão levantadas questões que se remeterão à formação de professores e alunos dentro
de uma perspectiva que trabalhe a dimensão ética em conjunto com a dimensão epistêmica preparando o sujeito para o trabalho e para o exercício da cidadania. CNPq - Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O USO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E CONSTRUÇÃO DE
UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: VIVÊNCIA NA DISCIPLINA PRÁTICAS DOCENTES E NOVAS
TECNOLOGIAS
MARIANE DELLA COLETTA SAVIOLI GARZOTTI DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA UNOESTE
VALERIA ISAURA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O relato de experiência aborda o tema "Tecnologia Assistiva e Educação Inclusiva" discutido
em forma de Seminário no âmbito da disciplina "Práticas Docentes e Novas Tecnologias", ofertada
no Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), uma
vez que nos últimos anos as TAs vêm progredindo e destacando-se no processo de ensino e de
aprendizagem na educação inclusiva. Objetivando proporcionar o conhecimento de diferentes
tecnologias existentes, em especial, na área de Educação Inclusiva, levando os pós-graduandos a
compreenderem suas possibilidades de aplicação nas práticas pedagógicas educacionais. A
metodologia escolhida para este estudo consistiu de cunho bibliográfico e estudos exploratórios
sobre o tema. Os resultados proporcionaram o acesso a novas informações e construção de novos
conhecimentos, na área da Educação Inclusiva, ocorridos a partir do diálogo e reflexões
desencadeadas, durante a apresentação deste Seminário. Concluímos que, a experiência
vivenciada no âmbito da pós-graduação com a temática proposta, contribuiu para que futuros
formadores, refletissem e percebessem a urgência de eliminarmos as barreiras que impedem o
acesso e as condições de permanência de estudos dos EPPAE na construção dos sistemas
educacionais inclusivos.
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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR ESPECIALIZADO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO PROGRAMA
REDEFOR: CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO E DA ABORDAGEM CCS
PAULA MESQUITA MELQUES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
NAIARA CHIERICI DA ROCHA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
A matrícula do Público Alvo da Educação Especial no ensino regular tem aumentado
significativamente e as escolas tem enfrentado desafios para se adaptar e atender a diversidade
dos seus alunos. Para que a escolarização do estudante com DI seja possível, o professor
especializado tem papel fundamental. Diante disso, o presente artigo tem como objetivo discutir
como o estágio e a abordagem Construcionista, Contextualizada e Significativa (CCS) podem
contribuir com a formação desse profissional. Para tanto, a partir de uma abordagem qualitativa,
foram utilizados dados extraídos do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle do curso de
especialização em Educação Especial na área da DI. Como resultados, os cursistas relatam a
mudança de concepção em relação à DI, a indissociação entre a avaliação e o planejamento, a
importância de reconhecer as potencialidades dos alunos com DI e a necessidade de articulação
entre o trabalho do professor especializado e o professor da sala comum.
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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

A FORMAÇÃO DO SUJEITO E PODER DISCIPLINAR EM MICHEL FOUCAULT E SUA RELAÇÃO COM O
CAPITALISMO.
GENIVALDO DE SOUZA SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
JOÃO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O intuito deste artigo é apresentar à luz do pensamento de Michel Foucault o quanto o
sistema econômico capitalista modelou e constituiu os seus sujeitos (objetos) no tecido social,
especialmente pela instituição escolar, através de suas tecnologias disciplinares, ou seja, uma
fabricação e uma conformação dos ideais do poder instituído. A pesquisa bibliográfica, ora
realizada, tem como referencial teórico Michel Foucault e seus intérpretes que avaliam a questão
do poder disciplinar na formação e na acomodação do sujeito principalmente pela instituição
escolar moderna. As análises dos resultados desta pesquisa bibliográfica têm como objetivo
demostrar o quanto a escola está alinhada com o poder instituído quando trata da formação do
sujeito. Permitindo assim inferir que a escola não forma, apenas reproduz ou leva a conformação
ao tecido social.
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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

A IDEALIZAÇÃO DA SALA DE AULA SEGUNDO AS CRIANÇAS DA PRÉ-ESCOLA
ARIADNE DE SOUSA EVANGELISTA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
FÁTIMA APARECIDA DIAS GOMES MARIN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
O espaço escolar é um elemento curricular, por isso, interfere diretamente na qualidade do
desenvolvimento da criança pequena. O objetivo deste estudo foi compreender a idealização da
sala de aula, seus mobiliários e materiais, do ponto de vista das crianças. A pesquisa se caracteriza
como estudo de caso, de cunho qualitativo, tendo utilizado como instrumento de coleta de dados
a seleção visual e a observação direta. Os resultados demonstram que as crianças anseiam por
uma sala de aula colorida, decorada, onde tenham seus objetos individuais e espaços para brincar.
Concluímos que as crianças são seres competentes para auxiliar na melhoria da qualidade do
espaço escolar. FAPESP
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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

A IMPORTÂNCIA DA ROTINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL COMO ALICERCE PARA O TRABALHO
DOCENTE DE QUALIDADE.
INDIRA APARECIDA SANTANA ARAGÃO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
Este artigo se constitui como recorte da pesquisa de iniciação cientifica intitulada Formação
Profissional para a docência na Educação Infantil: contribuições a partir da análise de propostas
pedagógicas/curriculares praticadas em creches e pré-escola, realizada nos anos de 2011-2013. O
objetivo se constitui compreender como as rotinas são planejadas e organizadas. A pesquisa
qualitativa se caracteriza como estudo de caso e tem como método de coleta de dados a analise
documental e a observação. Os dados apresentados nos permitem inferir o cumprimento de
rotinas padronizadas e rígidas que contam com pouca ou quase nenhuma participação das
crianças, bem como constatar a diferenciação entre rotinas da creche e rotinas da pré- escola. Os
resultados indicam a necessária reflexão das rotinas como elemento norteador das práticas nas
instituições de educação infantil, e que contribuem para o trabalho docente de qualidade,
buscando superar práticas que não consideram a criança como centro do processo
educativo. PIBIC-CNPq
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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

A IMPORTÂNCIA DO FEEDBACK E DAS CRENÇAS DE AUTOEFICÁCIA DO ALUNO NA AQUISIÇÃO DE
LÍNGUA ESTRANGEIRA
CARMEM SILVIA LIMA FLUMINHAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CAMELIA SANTINA MURGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
ANTONIO FLUMINHAN JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O uso do feedback como ferramenta pedagógica na aquisição de língua estrangeira tem sido
pesquisado com crescente interesse nos últimos anos. Muito se tem escrito sobre o emprego de
feedback em ambientes educacionais, e as razões pelas quais o feedback é um instrumento eficaz
na promoção da autonomia e do desenvolvimento linguístico do aluno. O presente artigo
pretende colaborar para esclarecer de que forma o uso adequado do feedback por parte do
professor e as crenças de autoeficácia do aluno são fundamentais para o desenvolvimento da
aprendizagem de língua estrangeira. Entretanto, nota-se que existe uma grande necessidade de
estabelecer a relação entre o recebimento adequado de feedback e as crenças de autoeficácia do
aluno. Esta é uma lacuna significativa, pois, tanto o ponto de vista do professor quanto as crenças
acima mencionadas por parte do aluno influenciarão de forma decisiva o uso eficaz deste
instrumento pedagógico. UNOESTE
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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

A INCLUSÃO DOS ESTUDANTES SURDOS NAS AULAS DE MATEMÁTICA
DENNER DIAS BARROS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
KLAUS SCHLUNZEN JUNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA UNOESTE
ANA VIRGINIA ISIANO LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
ANA MAYRA SAMUEL DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
O ensino de Matemática, especialmente relacionado à resolução de problemas para os
estudantes surdos ainda é um dilema para o sistema educacional, uma vez que existem barreiras
linguísticas que trazem implicações na maneira como o professor media o conhecimento
matemático em sala de aula, voltado à compreensão desses estudantes. O presente trabalho
apresenta apontamentos sobre a utilização da resolução de problemas no ensino de conceitos
matemáticos para estudantes surdos em uma perspectiva inclusiva. Mediante a realização de um
estudo de caso, foi possível verificar como a resolução de problemas pode ser desenvolvida em
um trabalho colaborativo e em propostas diferenciadas nas aulas de Matemática com a presença
de uma estudante surda. FAPESP
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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

A INVESTIGAÇÃO DAS VISÕES DE PROFESSORES FORMADOS E EM FORMAÇÃO ACERCA DAS
INTERAÇÕES ENTRE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE
AMANDA PIMENTEL BERK DE QUEIROZ - CEFET-RJ
Os conceitos referentes à Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) estão emergindo e
consolidando-se diante sua força e relevância no cotidiano da população. O presente artigo visa
colaborar com o Projeto de Investigação Iberoamericano em Avaliação de Atitudes Relacionadas
com a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade (PIERCTS) investigando através de sua metodologia de
aplicação de questionários, as crenças de docentes do CEFET/RJ e graduandos acerca das
interações e relações CTS. Os resultados revelaram índices atitudinais aquém do esperado por
parte dos indivíduos apontando o déficit de formação desses professores e futuros professores
acerca da temática CTS. Sendo assim recomenda-se a reforma dos currículos de formação de
licenciandos e novas iniciativas de formação continuada para capacitá-los ás práticas pedagógicas
sob a ótica CTS. CAPES
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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
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Comunicação oral

A LINGUAGEM DO MOVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E A CONSTRUÇÃO DA
PROFISSIONALIDADE DOCENTE
AMANDA CHAVES - UNIVERSIDADE DE SOROCABA - UNISO
Este artigo, caracterizado como revisão bibliográfica, tem a pretensão de contribuir com
reflexões e discussões acerca dos processos de formação inicial de professores de Educação
Infantil e da construção da profissionalidade docente, tendo como foco específico, a linguagem do
movimento, um dos saberes necessários e indispensáveis ao exercício docente neste âmbito
educacional. Segundo autores como Pinto (2001), Cavalaro e Muller (2009), no contexto atual, os
cursos de formação de professores para a Educação Infantil apresentam pouca ou nenhuma
discussão acerca da linguagem do movimento. E, ainda, não é estabelecido pelas legislações a que
profissional compete exercer a disciplina de Educação Física na Educação Infantil, relacionada de
modo mais próximo ao desenvolvimento deste tipo de linguagem, dificultando assim a construção
de um estatuto da profissionalidade docente.
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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
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Comunicação oral

A PESQUISA ETNOGRÁFICA COM CRIANÇAS
NARDA HELENA JOROSKY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
MARIA DE FATIMA SALUM MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Este artigo traz um recorte de trabalho de Mestrado em Educação na Universidade do Oeste
Paulista - UNOESTE - intitulada "Corpo e beleza em imagens e nas falas das crianças: aprender a
ser menino ou menina na Educação Infantil", que tem a pesquisa etnográfica como base.
Abordamos, mais particularmente, o trabalho referente à entrada no campo, à duração e à
descrição dos dados, no campo da etnografia. O objetivo principal é apresentar referenciais
teóricos utilizados em um estágio realizado na Universidade do Minho, em Portugal, na área da
Sociologia da Infância, e a descrição de alguns momentos em campo, na pesquisa já indicada e que
é efetivada com crianças de 4 e 5 anos, em uma instituição de Educação infantil. Concluímos que
fazer uma pesquisa com inspiração etnográfica com crianças pequenas envolve vários desafios e,
entre eles, o da necessidade de manter um "olhar invertido" e o de garantir a participação e a
presença das vozes das crianças como foco principal da investigação.
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A SALA DE AULA COMO ESPAÇO DE INTERAÇÃO E MEDIAÇÃO DE SABERES.
MOISES DA SILVA MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
PEDRO LUÍS BILHEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Imagina-se que uma sala de aula ideal seja um lugar que ofereça condições necessárias para
que se desenvolvam os processos de ensino-aprendizagem, neste cenário serão definidos os
papéis de aluno e professor que serão representados por ambos de forma a demonstrar quais
tipos de ação pode-se esperar dos mesmos; no entanto o professor encontra-se em situação
peculiar, pois devido à importância de sua formação e experiência atribui-se a ele a função de
autoridade e de promovedor da aula. A definição de professor, apenas, como aquele que ensina é
limitada, pois este tem um papel fundamental na sociedade ao realizar a função de formar
indivíduos pensantes e capazes de serem autores da sua própria história. Um professor reflexivo
está sempre buscando novas formas de ensinar e interagir com o aluno. A lacuna e a distância
entre aluno e professor são preenchidas apenas com a reflexão: o que faço, o que digo, tem
ressonância, significado, importância para o aluno? Quando o professor percebe que não se faz
entender cumpre-lhe investigar o porquê e realizar as mudanças necessárias, pois o aluno não irá
mudar devido à influência que o meio exerce sobre ele, sua consciência não está plenamente
formada, então se faz necessária a intervenção do professor para entendê-lo e orientá-lo
eficazmente na construção de seu conhecimento. Para entendermos o que é aluno e o que é
professor, parte-se do pressuposto que para ensinar é preciso antes aprender, logo o aluno é o
início de tudo. Como exemplo, podemos citar Adão como o primeiro aluno e o primeiro professor
de Deus, por ensiná-lo que a perfeição que ele planejara não seria fácil alcançar. Deve-se
introduzir a criança ao mundo aos poucos para que esta se familiarize e deve-se cuidar para que
esse contato seja feito de forma coerente e o professor é base deste processo. O relacionamento
entre professor e aluno deve ser de amizade, solidariedade e respeito mútuo, pois se torna
impraticável desenvolver a aprendizagem em um ambiente hostil. Porém não se deve esquecer
que o respeito da criança pelo adulto é unilateral e dá origem a dois sentimentos distintos: afeto e
medo; percebidos pelas crianças quando se envolvem em situações causadas por desobediências.
Desses sentimentos surge o respeito unilateral. Por isso, se existir afetividade há a possibilidade de
se praticar o respeito mútuo, que faz com que a aprendizagem flua com mais facilidade. E a escola,
mais do que em qualquer outro tempo, é hoje um lugar para construir relações humanas. Sendo o
objetivo da pesquisa mostrar que a aprendizagem está entrelaçada com cenário motivador entre
professor e aluno .
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Educação

A SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS E OS RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA O ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DE ESTUDANTES PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
ANA MAYRA SAMUEL DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
ANA VIRGINIA ISIANO LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA UNOESTE
DENNER DIAS BARROS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
A Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) é um ambiente dotado de equipamentos
pedagógicos e tecnológicos, mobiliários e materiais didáticos voltados para a oferta do
Atendimento Educacional Especializado (AEE), preferencialmente, nas escolas da rede regular de
ensino. Mediante o Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, de 2005 até
2014 o Ministério da Educação (MEC) distribuiu, por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR)
materiais e recursos pedagógicos e de acessibilidade para escolas do Brasil inteiro. A SRM é
caracterizada como um ambiente para a realização do AEE para os Estudantes Público-Alvo da
Educação Especial (EPAEE), no contraturno da frequência na sala comum, sendo complementar ou
suplementar a vida escolar dos EPAEE. Dessa forma, objetivo principal deste artigo é apresentar
uma análise realizada frente aos mais diversos recursos disponíveis na SRM durante os AEE para
Estudantes Público-Alvo da Educação Especial realizados dentro da Universidade. Observou-se que
os recursos disponíveis na SRM contribuem para a elaboração e realização dos atendimentos,
promovendo um processo de ensino e aprendizagem mais significativo aos sujeitos
participantes. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
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A TAXONOMIA DE BLOOM APLICADA NA AVALIAÇÃO EM DIREITO
RICARDO GABRIEL DE ARAÚJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA UNOESTE
O presente estudo apresentará métodos de utilização da taxonomia de Bloom aliado a didática
participativa do docente no curso de Direito. O objetivo deste estudo é ofertar ao leitor uma ótica
sobre o processo avaliativo no Ensino Superior na área do Direito, oferecendo uma forma de
avaliação baseada em respostas com diferentes graus de complexidade, melhorando a prática e
raciocínio jurídico dos discentes do curso de Direito focando em uma avaliação com questões de
baixa, média e alta complexidade pelo uso da taxonomia de Bloom. Com essa metodologia o aluno
apresentará respostas de acordo com o grau de complexidade das questões previamente
elaboradas atingindo de tal modo o resultado esperado.Concluímos que aliado com a Didática
Participativa a Taxonomia de Bloom resultará em um melhor amadurecimento intelectual de cada
estudante apontando melhores resultados em processos avaliativos, formando um profissional
mais crítico com ampla capacidade de analítica sem perder a formação humana.
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A TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE
DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA E LEITURA
ARTEMISA PIAI SILVA DE FERNANDEZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Este estudo objetivou analisar as influências das tecnologias da informação e comunicação e
dos grupos de discussão no desenvolvimento e produção de textos dissertativos. Observamos um
grupo de seis estudantes de um curso particular de redação, com idades entre dezoito e vinte e
cinco anos. A metodologia adotada foi qualitativa participativa, e percorreu os seguintes
momentos distintos: questionário inicial; primeira produção temática; discussão de grupo sobre o
tema proposto, com utilização das TIC; segunda produção temática, e questionário final (autoavaliação). Conclui-se ao final que, o grupo de discussão auxiliou na aprendizagem colaborativa,
proporcionando mais argumentos aos autores do texto. No desenvolvimento do pensamento
crítico ficou evidente que o grupo de discussão aliado a tecnologia fez com que o aluno mostrasse
conhecimento em seu texto escrito sobre o que estava dizendo; a quem estava dizendo; as
estratégias de dizer e se colocasse como autor do texto.
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AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS NAS CONSTITUIÇÕES E LEIS DE
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
LEONARDO DE ANGELO ORLANDI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
Esta pesquisa tem como temática a ampliação do ensino fundamental nas consitutições e leis
de diretrizes e bases da educação brasileira e apresenta como objeto de estudo os principais
documentos oficiais relacionados a educação brasileira. O objetivo central: situar o panorama
geral de como se estruturaram essas transformações na trajetória educacional brasileira
realizando uma revisão ao histórico relativo à questão da obrigatoriedade escolar no Brasil,
analisando fatos e dispositivos sociais e jurídicos que articulam-se a pretensa realidade de
expansão do ensino obrigatório para nove anos. A investigação de natureza qualitativa adotou a
metodologia análise documental. Para tal fim, a investigação analisou as Constituições Brasileiras
(1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1988) e as Leis de Diretrizes e Bases (4.024/61; 5.540/68;
5.692/71 e 9394/96). Os resultados demonstraram que a ampliação da escolaridade no Brasil
através das legislações, foi envolto de polêmicas, contradições e conflitos que envolviam forças e
correlação de desejos.
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ANDRAGOGIA: UMA EDUCAÇÃO DIFERENCIADA PARA O ALUNO ADULTO
MARIANE DELLA COLETTA SAVIOLI GARZOTTI DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA UNOESTE
VERÔNICA NOGUEIRA VANNI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CARMEN LÚCIA DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Este artigo destaca a importância de haver um ensino que seja direcionado para as habilidades
e competências do aluno adulto, isso porque adultos e crianças, além de aprenderem de forma
diferente, possuem em seu cotidiano dinâmicas distintas das crianças, o que implica ao educador
propor estratégias de ensino e motivações adequadas a este público. O intuito de buscar quais as
melhores metodologias a serem aplicadas no ensino de pessoas adultas, requer intrinsecamente
analisar o perfil do professor andragógico assim como o perfil deste aluno. Diferentes estratégias e
adequações devem ocorrer, pois ao longo dos anos, diante de mudanças sociais, históricas e
tecnológicas que alteraram o cotidiano do aluno adulto, o professor deverá buscar meios
diferenciados para ensiná-los. E a Andragogia, como um caminho educacional que busca
compreender o adulto, se reflete em um somatório de trocas de conhecimentos entre o facilitador
e o estudante adulto, tornando a aprendizagem mais significativa.
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ANTÔNIO GRAMSCI E PAULO FREIRE UM DIÁLOGO POSSÍVEL
JOÃO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
RESUMO Esta pesquisa consiste em uma análise crítica acerca dos pensamentos filosóficos de
Antônio Gramsci e Paulo Freire. Dessa forma o trabalho a ser desenvolvido pretende analisar e
sistematizar as ideias e os pensamentos-ação de dois autores: Antônio Gramsci e Paulo Freire,
tanto no que diz respeito aos principais conceitos trabalhados por Freire quanto no que tange ao
trabalho dos educadores e sua formação. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, de
caráter qualitativo, mas dentro dos limites toleráveis tanto éticos quanto científico. O tema foi
despertou interesse ao longo de minha prática pedagógica de cinco anos na Fundação "Prof. Dr.
Manoel Pedro Pimentel" - FUNAP, instituição responsável pela educação no sistema prisional do
Estado de São Paulo, como monitor orientador na Penitenciária de Pracinha. Dessa forma o
trabalho a ser desenvolvido pretende analisar e sistematizar as ideias e os pensamentos-ação de
dois autores que contribuíram para a Educação: Antônio Gramsci e Paulo Freire.
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ARTE NA ESCOLA: O PAPEL DO DESENHO NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
CRISTIANE DE SÁ OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
AUGUSTA BOA SORTE OLIVEIRA KLEBIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
As artes visuais possuem um papel fundamental para o desenvolvimento e formação da
criança, além de contribuir para incentivar a criatividade e a sensibilidade. O ato de a criança
desenhar é extremamente significativo para ela e, portanto, pode se tornar um registro muito
peculiar do seu processo de desenvolvimento infantil. Dessa forma, essa pesquisa tem como
objetivo geral compreender e analisar a importância do desenho no desenvolvimento infantil,
verificando suas relações nesse processo, bem como as características de cada uma de suas fases.
Quanto aos objetivos específicos esse projeto buscou: a) Compreender o papel das artes visuais,
por meio do desenho, no desenvolvimento da criança de ensino fundamental; b) Apresentar a
evolução do desenho infantil no desenvolvimento da criança; c) Discutir a importância da
mediação do professor nas propostas com desenho em sala de aula. Uma prática pedagógica que
valoriza o desenho da criança pode se constituir um forte elemento para o seu desenvolvimento
emocional, social e cognitivo. Portanto, torna-se relevante compreender a contribuição do
desenho na formação da criança e o papel do professor nesse processo. Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica de abordagem qualitativa, que buscou incursionar na produção literária de autores
nacionais e internacionais que discutem sobre o tema, bem como em alguns subsídios didáticopedagógicos produzidos pelos órgãos e instituições oficiais ligadas à educação no Brasil. Palavraschave: Desenho Infantil. Ensino Fundamental. Mediação Pedagógica. Unoeste/PEIC
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AS CONTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS LÚDICO-PEDAGÓGICOS PARA O PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES COM SÍNDROME DE DOWN
ANA MAYRA SAMUEL DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
ANA VIRGINIA ISIANO LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA UNOESTE
O projeto de pesquisa intitulado "Recursos Lúdico-Pedagógicos no Atendimento Especializado
de Estudantes com Síndrome de Down" desenvolvido no âmbito de Iniciação Científica e aprovado
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) Processo nº 2014/13745-7,
tem como objetivo principal verificar os recursos disponíveis na Sala de Recursos Multifuncionais
(SRM) do Centro de Promoção para Inclusão Digital, Escolar e Social (CPIDES), que podem ser
considerados como lúdicos, no contexto do atendimento a estudantes com Síndrome de Down
(SD) e no desenvolvimento de atividades que favoreçam o trabalho com aspectos da sua
aprendizagem. Sendo assim, no decorrer deste artigo será apresentado parte do referencial
teórico construído sobre os Recursos Lúdico-Pedagógicos (RLP), bem como suas contribuições no
processo de ensino e aprendizagem de estudantes com SD, a partir de uma análise sobre os
atendimentos realizados até o presente momento da pesquisa. Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (FAPESP)
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AS NOVAS TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM
MARIA LUCINEIDE DIOGINIS - DIRETORIA DE ENSINO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA
JOSE JAILTON DA CUNHA - FACULDADE ANHANGUERA EDUCACIONAL
FERNANDO HENRIQUE NEVES - DIRETORIA DE ENSINO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA
WILSON CRISTOVAM - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
O presente artigo trata da importância da utilização das Novas Tecnologias no ensino. Tem
como objetivo averiguar a contribuição de tais tecnologias para o aprendizado. A tecnologia é
elemento integrante do cotidiano dos estudantes e, por isso, é fundamental sua utilização no
processo de ensino aprendizagem. Neste estudo constatou-se gradual resultado de aprendizagem
e disto infere-se que é importante sua utilização para o ensino de qualidade, uma vez que pouco
se investiu no sistema educacional e sua infraestrutura para o seu desenvolvimento qualitativo. A
pesquisa situa-se na área da educação, é de abordagem qualitativa com eixo epistemológico
histórico crítico-dialético, foi desenvolvida na Escola Pública do Estado de São Paulo. Contribuirá
para a reflexão crítica dos professores, tendo em vista a necessária superação da exclusão digital.
É, igualmente, uma análise da pedagogia presente em escola pública que não considera as
tecnologias com perspectivas de uma educação de qualidade.
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AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E O USO DE AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM: DISCUSSÕES
PRELIMINARES NA ÁREA DA SAÚDE - O CURSO DE ENFERMAGEM
AMANDA DELIBÓRIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Num mundo contemporâneo e globalizado em que as tecnologias estão inseridas em todos os
contextos, pode-se detectar também o avanço do uso dessas novas tecnologias no ensino. Assim,
os ambientes virtuais de aprendizagem e sua efetividade na ação docente, torna-se uma nova
perspectiva nas relações interpessoais e no processo de ensino e aprendizagem de cursos
ofertados em diversas áreas, em especial, na saúde. Nesse cenário, o objetivo deste artigo é
discutir o uso de ambientes virtuais de aprendizagem como uma ferramenta que instiga a
ressignificação das práticas pedagógicas dos docentes dos cursos superiores, em especial, de
Enfermagem.
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AS RELAÇÕES ENTRE CLIMA ESCOLAR POSITIVO E DESEMPENHO ACADÊMICO
CLAUDIELE CARLA MARQUES DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
MARIA SUZANA DE STEFANO MENIN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
Esse artigo apresenta resultados de uma pesquisa cujo objetivo foi refletir sobre as influências
do clima escolar no desempenho acadêmico dos alunos. É possível afirmar que as produções sobre
essa temática ainda são escassas, mas estão em ascensão, pois o desempenho escolar está sendo
visto como algo mais amplo, que extrapola a simples relação entre conteúdo e aprendizagem.
Essas pesquisas têm mostrado que o clima escolar adequado à aprendizagem é uma variável
explicativa do desempenho escolar. Ele foi caracterizado na literatura da área pelo conjunto de
situações em que os alunos se dão bem com os outros discentes e mantendo relações de amizade;
não há brigas regularmente, o ambiente não é autoritário, e sim, afetivo, pautado na confiança e
no respeito mútuo em que os professores são vistos como disponíveis para esclarecer as dúvidas e
incentivam os alunos a melhorar e, ainda, acreditam na sua potencialidade.
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ATIVIDADE DE ESTUDO NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: IMPLICAÇÕES
PEDAGÓGICAS NO INGRESSO DA CRIANÇA DE SEIS ANOS
LEONARDO DE ANGELO ORLANDI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
Esta pesquisa partiu do pressuposto de que as atividades de estudo são uma importante fonte
de humanização no contexto escolar e estabeleceu como objetivo central: acompanhar e
interpretar as manifestações das crianças de seis anos acerca das atividades de estudo em uma
turma de primeiro ano do Ensino Fundamental. O interesse em investigar tal tema adveio da
constatação de que os descompassos decorrentes do ingresso das crianças de seis anos no
primeiro ano do Ensino Fundamental geram diversos paradoxos propícios para reflexões na forma
de conceber a educação para a infância. A investigação de natureza qualitativa adotou como
metodologia a abordagem descritivo-interpretativa e, para tal fim, utilizou-se como procedimento
metodológico a observação participante. Os resultados demonstram que o ingresso da criança de
seis anos de idade, de maneira abrupta, gera alguns desconfortos e dificuldades de fruição das
atividades de estudo, uma vez que as condições sociais desse local tornam-se diferentes daquelas
vivenciadas outrora por elas na Educação Infantil. Por outro lado, os episódios apresentados nesta
pesquisa demonstram que o estudo para as crianças pode auxiliar na compreensão do mundo e
por este motivo torna-se uma atividade extremamente importante em sua vida. Por fim, a
pesquisa aponta como necessidade a organização do processo educativo de tal forma que integre
e respeite igualmente os aspectos da atividade lúdica e das atividades de estudo, atendendo as
especificidades e os modos de agir das crianças.
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Comunicação oral

ATIVIDADES UTILIZADAS PARA EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA
THAÍS EMÍLIA DE CAMPOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
RAUL ARAGÃO MARTINS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
Os adolescentes fazem parte de um grupo em situação de vulnerabilidade, pois são mais
suscetíveis ao comportamento de risco. Entre esses comportamentos, temos os que envolvem
sexualidade e uso de drogas como fatores de vulnerabilidade. Sexualidade é algo amplo, é a
necessidade de receber e expressar afeto que proporciona sensações prazerosas. O objetivo deste
estudo foi planejar e realizar atividades permanentes de educação sexual na escola com
adolescentes. Esta pesquisa trata de um estudo de caso amplo, partindo de uma intervenção de
educação sexual com alunos de uma escola de ensino fundamental e médio. Constatamos que
Educação sexual é algo muito complexo, uma atuação cotidiana na escola é algo mais eficaz, mas a
torna ainda mais complexa. Isso ocorre por, envolver, além dos aspectos biológicos e
reprodutores, questões afetivas, antropológicas, sociais, culturais, políticas, legais e morais. CNPQ
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CAMINHOS E PERCALÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL
FERNANDA SOARES GODOI YANO DO CANTO - EX-ALUNA DO MESTRADO EM EDUCAÇÃO UNOESTE
VALÉRIA ANÉSIA BRUMATTI JACON - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CARMEN LÚCIA DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Este artigo tem por objetivo apresentar reflexões que envolvem a Educação Infantil, tomando
como ponto de análise e fundamentação teórica a legislação e a prática pedagógica corrente. Foi
utilizada como metodologia a pesquisa documental, por meio de ensaio bibliográfico, onde
abordamos alguns aspectos mais relevantes de que trata a Constituição Brasileira de 1998 e a Lei
de Diretrizes e Bases LDB 9394/96, dentre outras, acerca da formação dos profissionais da
educação infantil. E com a contribuição desses documentos, pode-se observar que a discussão
desses temas ocorre tendo em vista os objetivos e finalidades dessa etapa da educação.
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CAPACITAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DE ESTUDANTES COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE/IMPULSIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO EM PARCERIA COLABORATIVA
CAMILA RODRIGUES COSTA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
MATHEUS AUGUSTO MENDES AMPARO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
MANOEL OSMAR SEABRA JUNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
Este artigo teve como objetivo descrever o processo de desenvolvimento de uma capacitação
colaborativa realizada com pais e professores sobre o Transtorno do Déficit de Atenção e
Hiperatividade e procedimentos educacionais. Participaram da capacitação, a pesquisadora, uma
equipe multidisciplinar composta por, uma fonoaudióloga, uma psicóloga e uma pedagoga, quatro
mães, três professoras do ensino comum e uma coordenadora pedagógica da escola. Foram
abordados temas como; caracterização e conhecimento do estudante com TDAH e uso de
medicamentos; tipos de TDAH e estratégias de ensino e recursos pedagógicos que podem ser
utilizados em casa ou na escola com estudantes com TDAH, entre outros. Foram utilizados um
gravador para registro de áudio e o registro em diário de campo. Após a análise de conteúdo,
foram identificadas cinco categorias que podem subsidiar a elaboração de uma proposta de
trabalho colaborativo na escola. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC/CNPq)
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CONTRIBUIÇÕES DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS
MATHEUS AUGUSTO MENDES AMPARO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
KLAUS SCHLUNZEN JUNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
CAMILA RODRIGUES COSTA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
O presente artigo trata-se de um "recorte" de uma pesquisa de mestrado realizada no ano de
2013/2014. Objetivo do estudo foi identificar as contribuições de um programa de intervenção
desenvolvido para facilitar a inclusão social e digital de educandos de uma sala de Educação de
Jovens e Adultos (EJA). Participaram da pesquisa oito educandos, do sexo masculino, com faixa
etária entre 30 e 60 anos, regularmente matriculados no primeiro seguimento. A coleta de dados
ocorreu em três fases diferentes e neste artigo serão apresentados os resultados referentes à
terceira fase. Para a coleta de dados foram utilizados formulários, entrevista e registro em diário
de campo. Os dados foram analisados de acordo com a análise de conteúdo. Após a análise de
conteúdo foram identificadas quatro categorias que respondem ao objetivo da pesquisa. Desta
forma, conclui-se que o programa de intervenção desenvolvido foi favorável para a inclusão social
e digital dos educandos participantes da pesquisa. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES)
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CORPO E BELEZA EM IMAGENS E NAS FALAS DAS CRIANÇAS: APRENDER A SER MENINO OU
MENINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
NARDA HELENA JOROSKY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
MARIA DE FATIMA SALUM MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Este artigo apresenta o projeto de pesquisa em desenvolvimento no Mestrado em Educação
da UNOESTE - Universidade do Oeste Paulista. Essa investigação é de natureza qualitativa e
caracterizada como estudo de caso. Realiza-se em uma sala com crianças de quatro anos de idade,
em uma instituição de educação infantil do Estado do Paraná. Trata das representações das
crianças sobre corpo e beleza, e de suas associações com as diferenças de gênero. O objetivo é
analisar os significados e juízos que atribuem às ideias de "corpo belo" e "corpo feio", e se existem
especificidades e/ou diferenças, quando se trata de um corpo identificado como de menino ou de
menina. Baseia-se em uma abordagem teórica e metodológica amparada em estudos sociológicos,
históricos e culturais efetuados no âmbito da Sociologia da Infância e da Cultura Visual. Os
instrumentos utilizados são: observação participante, entrevistas semiestruturadas com as
crianças; diário de campo para registro de suas ações; levantamento e descrição de imagens
presentes na instituição. Os dados produzidos serão confrontados entre si e com a bibliografia
teórica e temática. Espera-se contribuir para a compreensão dos processos que produzem as
diferenças, hierarquias e desigualdades nas instituições de educação infantil.
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DISCUSSÕES ACADÊMICAS SOBRE O ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA
ALICE ROSA DE SENA FERRARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
MARIA DE FATIMA SALUM MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
A Lei nº 10.639/03 tornou obrigatória a inclusão do Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira
nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, implicando mudanças no currículo escolar
e na formação de professores. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana propõem uma série
de ações para implementar a lei. É diante de tal contexto que apresentamos os eixos temáticos
sobre a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana para serem incluídos no currículo escolar. A
pesquisa é de caráter qualitativo, utilizando-se de fontes documentais bibliográficas. Neste artigo,
serão explicitadas algumas das bases teóricas e bibliográficas de estudos para o desenvolvimento
de futura pesquisa de Mestrado sobre materiais bibliográficos desenvolvidos pelo Ministério da
Educação.
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: CENÁRIO ATUAL E PERSPECTIVAS
JEONG CIR DEBORAH ZADUSKI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
ADRIANO RODRIGUES RUIZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O presente artigo traz uma análise do contexto corrente de cursos e práticas exercidos na
modalidade a distância, apresentando alternativas viáveis na busca de propostas metodológicas
que valorizem o aluno, o diálogo crítico reflexivo e a busca pela formação de indivíduos
autônomos, protagonistas em seu processo de ensino/aprendizagem. A metodologia adotada é a
pesquisa crítica-reflexiva dos conteúdos bibliográficos sobre o tema que apontaram como
conclusão a existência de alternativas viáveis para a promoção de um ensino a distância mais
contextualizado e significativo que contemple as diferentes capacidades e competências dos
alunos.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O PROGRAMA "SÃO PAULO FAZ ESCOLA": UMA ANÁLISE DO
DESEMPENHO DOS ESTUDANTES PAULISTAS NO ENEM 2011
BRUNA RICCI DE BRITO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
MARIA JOSÉ FONTANA GEBARA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR
O objetivo deste trabalho foi analisar o desempenho de estudantes de escolas públicas dos
Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro nas questões de Biologia do Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM) 2011. Utilizamos no tratamento dos dados a técnica de análise de
conteúdo e um modelo estatístico que permitiram correlacionar a questão regional com variáveis
socioeconômicas. A hipótese inicial - que o material didático do Programa São Paulo Faz Escola,
utilizado por todos os alunos da rede pública de São Paulo causaria um impacto positivo no
desempenho - não foi verificada. Os resultados indicam também que o desempenho em questões
sobre Ecologia é superior em relação aos demais itens de Biologia. Também encontramos
diferenças em função do gênero e da renda familiar dos candidatos.
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EDUCAÇÃO E MOBILIDADE DIGITAL: DISCUTINDO E EXPERENCIANDO O USO DE TECNOLOGIAS
MÓVEIS NO ÂMBITO DA PÓS-GRADUAÇÃO
RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
DAVI FERNANDO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
ANDREIA LUIZA OLIVETTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
EVANDRO LOMBARDI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Na atualidade, há uma disseminação do uso de aparelhos móveis na sociedade e no ambiente
escolar. Neste cenário, a escola e os professores trabalham para conseguir lidar com estudantes
cada vez mais conectados. Este trabalho teve por objetivo principal discutir sobre a aprendizagem
e as tecnologias móveis no âmbito da formação continuada: a situação atual e as dificuldades
enfrentadas pelos educadores, seja devido a paradigmas estabelecidos, falta de capacitação
docente, escassez de conteúdo digital ou ainda, devido as políticas públicas com suas leis
ultrapassadas ou inexistentes. Apresenta ainda as perspectivas futuras e recomendações para que,
nos próximos anos, a educação desfrute plenamente desses recursos tecnológicos como forma de
melhoria do processo ensino aprendizagem. Usou-se como metodologia uma revisão bibliográfica
sistemática na base de dados Scielo e na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do IBICT por
permitir o contato com produções acadêmicas científicas já publicadas, referentes ao tema
pesquisado. A partir da pesquisa, pode-se traçar um panorama da situação atual, as dificuldades
para a utilização das tecnologias móveis, o que tem sido realizado e as perspectivas para o futuro
da aprendizagem móvel.

Presidente Prudente, 19 a 22 de outubro, 2015. ISSN: 1677-6321

Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE
1397

Pesquisa (ENAPI )
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

EDUCAÇÃO FÍSICA E ALFABETIZAÇÃO: EM BUSCA DE INTERLOCUÇÃO
RODRIGO RODRIGUES MENEGON - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
JOYCE CRISTINA CLARO MENOTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
Este ensaio evidenciou que a alfabetização não se limita ao domínio da linguagem oral/escrita.
O objetivo buscou analisar e descrever a importância que a Educação Física escolar tem no
processo de alfabetização. A metodologia caracterizou-se como um estudo qualitativo de cunho
descritivo-interpretativo. A pesquisa foi realizada em uma Escola Municipal, e contou com a
participação dos estagiários e dos monitores vinculados ao projeto de extensão, a participação das
professoras e das tutoras da sala e seus respectivos alunos. Os resultados possibilitaram afirmar
que a linguagem corporal, trabalhada nas aulas de Educação Física, quando bem direcionadas e
empregadas de maneira significativa, corroboram com o desenvolvimento das capacidades física
e, consequentemente, no processo de ensino/aprendizagem dos alunos. Portanto, um processo
de alfabetização significativo para as crianças não se restringe apenas ao ato de ler e escrever; é
preciso, valorizar e trabalhar as múltiplas linguagens existentes no contexto, possibilitando assim,
um processo de formação integral. PROEX
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Comunicação oral

EDUCAÇÃO PARA VIDA SOCIAL DEMOCRÁTICA: AS ASSEMBLEIAS DE CLASSE NO ENSINO
FUNDAMENTAL
VERÔNICA NOGUEIRA VANNI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CARMEN LÚCIA DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Este artigo tem como objetivo trazer à discussão as práticas morais na escola como
instrumento importante na construção da autonomia das crianças do Ensino Fundamental I.
Buscamos refletir sobre a educação democrática e sua fundamental importância na formação do
cidadão autônomo, procurando evidenciar especificamente a contribuição de práticas morais
deliberativas, as assembleias de classe. Para atingir tal objetivo, utilizamos como metodologia a
pesquisa bibliográfica onde autores desta área propõem uma discussão acerca de questões
pertinentes à educação democrática, bem como as práticas morais existentes nas escolas,
ressaltando em seu eixo central as assembleias de classe. E com a contribuição desses autores
podemos observar que diante da urgência social em construir um país onde haja além do respeito
às diferenças, a participação dos indivíduos como cidadãos; as práticas morais nas escolas são de
fundamental importância na ação educativa durante todo processo de escolarização, promovendo
a autonomia moral e a convivência democrática.
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ESCOLA, FAMÍLIA, INFÂNCIA E FANTASIA: CRIANÇAS E ADULTOS CONSTRUINDO VÍNCULOS DE
CONFIANÇA
TONY APARECIDO MORERA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
DENISE WATANABE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
Esta pesquisa surgiu a partir da necessidade de ampliação dos saberes acerca do imaginário
infantil por professores, pais e responsáveis, assim como a aproximação entre esses adultos e as
crianças. O estudo foi desenvolvido em duas instituições de Educação Infantil do oeste paulista
dentro de uma investigação sobre a fantasia das crianças. A pesquisa teve como objetivo principal
a construção de vínculos de confiança entre os adultos e crianças investigados por meio do
desenvolvimento de jogos de fantasia e atividades de aproximação entre os sujeitos. A
investigação-ação foi a metodologia utilizada, como modo de garantir o desenvolvimento de
brincadeiras e jogos de fantasia, assim como a implementação de um processo de investigação da
própria prática para qualificação da abordagem pedagógica das professoras e da relação dos pais e
responsáveis com as crianças. A Sociologia da Infância e os estudos de Paul L. Harris foram os
principais referenciais teóricos desta investigação, tendo em vista o conceito de criança como
sujeito social de estatuto próprio e a imaginação como uma linguagem humana primordial,
desenvolvida ao longo de toda a vida humana. Os dados foram coletados por meio de um estreito
acompanhamento das crianças das turmas de Educação Infantil das duas instituições investigadas,
uso de gravadores, câmera de imagem e vídeo, entrevistas e diários de campo. Identificamos,
sobretudo, que houve a qualificação das relações entre os adultos e as crianças participantes e
que esta aproximação foi benéfica para todos os sujeitos. Esperamos contribuir com outros
estudos e convencer sobre a pertinência do tema. CAPES

Presidente Prudente, 19 a 22 de outubro, 2015. ISSN: 1677-6321

Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE
1400

Pesquisa (ENAPI )
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO PIBID: QUESTIONANDO E SUPERANDO
PRÁTICAS E CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO, INFÂNCIA E JUVENTUDE.
JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
LUIZ ROGÉRIO ROMERO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
RENAN SILVA BUCCKI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
Este subprojeto de pesquisa e intervenção estabelece como objetivo central investigar e
promover uma formação qualificada de professores, a partir da valorização da infância, juventude
e cultura corporal no contexto escolar. A metodologia qualitativa, pautada em pressupostos da
pesquisa-ação, possibilita a estreita relação entre teoria e prática e ação e reflexão. O referencial
teórico respalda-se em autores e documentos oficiais que promovem um suporte teórico
atualizado e interdisciplinar. Como resultados destacam-se a corresponsabilidade dos diferentes
sujeitos no alcance dos objetivos; a adoção de atitude de autoformação; o esforço no sentido da
problematização e busca de superação de concepções de educação mecânica, educação física
fundamentada apenas no aspecto biofisiológico, infância como devir e juventude como etapa
problemática. Enfim, conclui-se que o trabalho realizado nesse subprojeto tem-se firmado na
persistência, paciência e busca de clareza de concepções e finalidades, o que vêm garantindo
avanços lentos e gradativos em relação ao objetivo estabelecido. Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e pelo MEC
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Educação

FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA : COERÊNCIAS E INCOERÊNCIAS .
JOSE JAILTON DA CUNHA - FACULDADE ANHANGUERA EDUCACIONAL
MARIA LUCINEIDE DIOGINIS - DIRETORIA DE ENSINO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA
FERNANDO HENRIQUE NEVES - DIRETORIA DE ENSINO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA
NÍVEA CRISTINA LUCINDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
WILSON CRISTOVAM - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
O presente trabalho teve como objetivo realizar uma investigação a respeito da formação dos
professores de Educação Física buscando analisar as coerências e contradições com relação à
formação do professor. A pesquisa de abordagem qualitativa do tipo estudo de caso procurou
identificar na Proposta Pedagógica de um curso de Educação Física de uma Universidade do
interior do Estado de São Paulo, os elementos que favorecem ou não a formação do professor. O
trabalho foi realizado por meio de contatos diretos com os sujeitos envolvidos nos espaços que
trabalham, através de entrevistas e análise documental. Os resultados sugerem que a proposta
pedagógica da licenciatura investigada apresenta certa coerência com os documentos oficiais no
momento da sua elaboração, porém, a sua implementação coloca em evidência incoerências que
podem influenciar a formação do profissional capacitado para atuar na área da Educação Física.
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FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: UMA ANÁLISE SISTEMÁTICA DA PRODUÇÃO NACIONAL E
NORTE AMERICANA
MICHELLE TOSTA PRATES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
RENATA PORTELA RINALDI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
A formação inicial de professores é objeto de inúmeras discussões e pesquisas acadêmicas.
Esta etapa da preparação profissional visa oportunizar ao licenciando a vivência da práxis
educacional, das várias situações que envolvem o ensino e a aprendizagem na escola, ainda
durante o processo formativo. Desta forma, o objetivo do presente artigo é refletir sobre os
estudos de formação inicial de professores, publicados no Brasil e no exterior no período de 2009
a 2014. Utilizou-se da pesquisa bibliográfica sobre o tema para composição do corpus a ser
analisado e da análise sistemática para discussão dos resultados. Diante de um grande número de
trabalhos localizados no período, identifica-se as práticas e desafios enfrentados na área. Concluise que é importante às pesquisas sobre a formação de professores que invistam em investigações
que articulem as concepções do professor em exercício, sua prática de ensino para contribuir mais
significativamente na formação inicial de futuros docentes. Agência de fomento: PIBIC/CNPq
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GÊNERO E IDENTIDADE NA SALA DE AULA
KELLY CRISTINA DOS SANTOS SILVA - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
THAÍS EMÍLIA DE CAMPOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
RAUL ARAGÃO MARTINS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
Este artigo traz a reflexão sobre a construção do gênero, da identidade e da autonomia a partir
do relato de uma intervenção em uma 2º série/3º ano de Ensino Fundamental I, sala composta
apenas por meninos, em um município de médio porte do interior do estado de São Paulo. As
queixas da equipe escolar referiam-se ao comportamento, e a um aluno que não correspondia ao
padrão estipulado pela sociedade de gênero masculino. As intervenções ofereceram a
possibilidade de pensar sobre as trajetórias destes alunos na escola e a diversidade, o preconceito
em relação ao gênero e identidade, gerando um olhar amplo e respeitoso dos alunos que
começaram a perceber o preconceito em relação ao colega e da escola com a classe,
possibilitando o enfrentamento com o empoderamento dos alunos e novas posturas perante a
escola, a professora e ao aprendizado.
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GESTÃO DE COMPETÊNCIAS E O APRENDER A APRENDER PELA METACOGNIÇÃO
ADRIANA A CROTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CARMEN LÚCIA DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
ADRIANO RODRIGUES RUIZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O século XXI nos apresenta questões de ordem como a globalização, competitividade entre
mercados, relações entre trabalho e emprego, complexidade tecnológica. A questão da escassez
de emprego impôs o conceito de competências como característica na contratação e retenção do
trabalhador. Assim, é neste ambiente dinâmico que os indivíduos precisam elaborar o seu estado
de aprender a aprender para desenvolver suas competências técnicas e comportamentais, ou seja,
saber, saber fazer e saber ser. Este artigo aborda a metacognição como ferramenta para o
desenvolvimento das competências. O estudo de referencial teórico na base de dados Scielo
apresentou a inexistência de trabalhos que versam sobre o tema. Assim, este artigo busca em
estudiosos para metacognição e competências bem como, Schön, que com o posicionamento do
profissional reflexivo estabelece a aderência para este assunto ainda embrionário, mas que, como
diz o autor, é fonte de questionamento para professores e acadêmicos.
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IMAGENS E O ENSINO DE CIÊNCIAS: A FÍSICA E AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
FERNANDO TEMPORINI FREDERICO - UEM - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
DULCINÉIA ESTER PAGANI GIANOTTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM
Este trabalho apresenta algumas das contribuições da utilização das imagens para o ensino de
Ciências. Deste modo, será apresentado parte dos resultados de uma pesquisa de doutorado onde
se utilizou recursos que fazem uso de imagens para ensinar conceitos de física, dentre eles, as
histórias em quadrinhos. Os resultados aqui apresentados, apontaram que tais recursos se
mostraram como elementos capazes de contribuir para o ensino de física na medida que ao se
aliar conhecimento científico e situações cotidianas, o ensino se torna mais significativo.
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LITERATURA INFANTIL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA BREVE DISCUSSÃO
RONALDO DESIDERIO CASTANGE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
Discorremos sobre a possibilidade de desenvolvimento da Educação Ambiental a partir da
literatura infantil. Como meio para isso utilizamos as estratégias de leitura, de maneira a garantir a
leitura literária da obra, abrindo espaços para as discussões acerca das questões ambientais.
Acreditamos que, desta forma, as crianças apreendam conceitos básicos para uma melhor
compreensão e atuação no meio ambiente, ao mesmo tempo em que participam de uma
atividade lúdica, onde também se desenvolve o gosto pela leitura e a habilidade leitora e de
interpretação de texto. Percebemos que a atividade é bem aceita pelas crianças e os objetivos são
facilmente alcançados, uma vez que agem como agentes multiplicadores, despertando o desejo da
leitura em amigos e familiares e explanando as atitudes ambientalmente corretas para todos em
seu entorno.
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LUDICIDADE E MEDIAÇÕES TELEVISIVAS NO CONTEXTO ESCOLAR
SUSANA ANGELIN FURLAN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
CAROLLINE RODRIGUES GUEDES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
A presente investigação assumiu como objetivos compreender as manifestações televisivas
nas culturas lúdicas das crianças dentro de uma instituição de Educação Infantil, no município de
Álvares Machado, São Paulo. Concomitantemente apresentar a compreensão que os professores
têm sobre as culturas lúdicas infantis e a estreita relação entre esta cultura, a prática educativa e a
televisão, pretendendo contribuir para que o educador entenda a importância destes conteúdos e
da ampliação do repertório das brincadeiras das crianças, a fim de auxiliar nas diversas áreas de
seu desenvolvimento. Para alcançar tais objetivos a pesquisa teve como suporte teórico autores
que se apoiam na Sociologia da Infância e na Comunicação Social. A metodologia utilizada foi de
natureza qualitativa, caracterizando-se como Pesquisa do tipo Etnográfica. A investigação
constatou que a mídia televisiva está presente no contexto escolar, porém não há uma mediação
significativa com os conteúdos televisivos e as culturas lúdicas. PIBIC-CNPQ
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O BRINQUEDO COMO FOMENTADOR DAS CULTURAS DA INFÂNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR
LARISSA APARECIDA TRINDADE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
RESUMO O presente artigo traz resultados de uma pesquisa de mestrado, desenvolvida junto
ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNESP,
Campus de Presidente Prudente, financiada pela FAPESP, que estabeleceu como objetivo central
compreender como o brinquedo vem sendo utilizado no contexto de instituições educacionais
infantis. Para tal, adotou uma metodologia de natureza qualitativa, do tipo descritivointerpretativa e empregou instrumentos metodológicos de observação, entrevista
semiestruturada e análises bibliográficas. A pesquisa ancorada na Sociologia da Infância
apresentou, dentre os seus resultados, que os professores das instituições investigadas
empregavam o brinquedo de forma reducionista, apenas como material para ensinar conteúdos e
habilidades específicos ou, ainda, como recurso para atrair e distrair as crianças, desvalorizando
assim o potencial cultural e histórico desse objeto educativo. Palavras-Chave: Brinquedo; Criança;
Cultura; Sociologia da Infância; Práticas educativas. ABSTRACT This article presents results of a
master's research, conducted at the Graduate Program in the Faculty of Education Science and
Technology - UNESP, Presidente Prudente Campus, funded by FAPESP, which has set as its main
objective to understand how the toy has been used in the context of children's educational
institutions. To this end, it adopted a methodology of qualitative, descriptive-interpretative type
and employed methodological tools: observation, semi-structured interviews and bibliographic
analysis. The research anchored in the sociology of childhood presented, from the results, that
teachers of institutions investigated employing the toy reductionist way, just as material for
teaching specific content and skills or even as a resource to attract and entertain children as well
devaluing the cultural and historical potential this educational object. FAPESP
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O CONCEITO DE PROFESSOR REFLEXIVO: UMA ANÁLISE SOBRE AS CONCEPÇÕES DE PROFESSORES
DE CIÊNCIAS
GLAUCIA BRITTO BARREIROS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM
JULIANE MARIA BERGAMIN BOCARDI - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANÁ
DULCINÉIA ESTER PAGANI GIANOTTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM
O conceito de reflexão da prática introduzido na década de 80, é atualmente fruto de
inúmeras pesquisas na formação de professores. Nesse sentido, o objetivo do artigo foi de
investigar as concepções de professores atuantes acerca do conceito "professor reflexivo". A
pesquisa é de caráter qualitativo, e os atores da pesquisa, foram professores de Ciências e Biologia
da cidade de Maringá. Os dados foram constituídos por meio de questionário semiestruturado. Os
resultados foram as análises dos trechos das falas dos professores. Destacou-se nas falas que os
professores têm a pretensão de aprimorar-se enquanto profissional e a buscam melhorias em suas
atuações práticas. A investigação proporcionou um momento de reflexão para estes professores,
incentivando não só, as reflexões e ações individuais, mas tecendo um diagnóstico do termo
"professor reflexivo", em voga na Educação, investigações dessa natureza fazem-se necessárias,
pois direcionam futuras ações na formação de professores (inicial e continuada).
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O CONTEXTO LABORAL ACADÊMICO E AS POSSIBILIDADES DE SOFRIMENTO PSÍQUICO DO
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO
CARMEN LÚCIA DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
KELLY CRISTINA TESCHE ROZENDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Apresentando contribuições da Psicodinâmica do Trabalho e da Psicologia Social, este estudo
teve como objetivo principal analisar as possibilidades de sofrimento psíquico de professores
universitários, destacando a relação entre o psiquismo e a organização do trabalho. Os objetivos
específicos foram identificar características que compõem o cotidiano de trabalho do professor
universitário, investigar aspectos da saúde física e mental deste profissional, e analisar os efeitos
da organização do trabalho sob o psiquismo do professor universitário. A coleta de dados foi por
meio de revisão de literatura especializada, com buscas por artigos científicos na Biblioteca Virtual
em Saúde da Bireme (BVS-PSI; BVS-BRASIL), entre os anos de 2010 e 2014. A análise e discussão
foram organizadas por eixos temáticos. Os resultados apontaram relação entre o sofrimento
psíquico e a organização laboral, considerando efeitos negativos do trabalho no psiquismo e na
saúde dos professores universitários.
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O DESIGNER EDUCACIONAL NA PRODUÇÃO DE CURSOS A DISTÂNCIA ACESSÍVEIS A PARTIR DAS
ABORDAGENS CCS E EJV
PAULA MESQUITA MELQUES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA UNOESTE
O presente trabalho visa apresentar o fluxo de produção de disciplinas para cursos na
modalidade a distância, em formato acessível e pautados nas abordagens Estar Junto Virtual (EJV)
e Construcionista, Contextualizada e Significativa (CCS). Considerando que o Designer Educacional
(DE) tem papel fundamental, inicialmente é realizada uma breve discussão sobre os termos
Designer Instrucional e Designer Educacional. Em seguida, é apresentada a produção de uma
disciplina com materiais e recursos em formato acessível, e ainda, abordado o papel do DE.
Entende-se que o DE tem papel fundamental para que a elaboração dos cursos não culmine na
mera transposição do ensino presencial para a EaD e para que sejam estabelecidas estratégias
didáticas e atividades contextualizadas segundo os parâmetros do EJV e da abordagem CCS.
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O DIÁLOGO E A TOLERÂNCIA NO ENSINO RELIGIOSO COMO FATORES CONTRIBUINTES PARA A
CULTURA DA PAZ
ANGÉLICA FERREIRA RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
AUGUSTA BOA SORTE OLIVEIRA KLEBIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
OLGA MARIA DE ANDRADE PEREIRA BOSCOLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Este artigo apresenta as reflexões de uma pesquisa sobre o ensino religioso, pautado no
diálogo e na tolerância, como dois pontos fundamentais na busca pela paz. O estudo se justifica
pela emergência de uma ação educativa voltada para a formação humana e cidadã. Para tanto,
parte do pressuposto que a paz deve permear o meio no qual o indivíduo está inserido, assumindo
assim relevância o debate sobre a importância de um despertar para o desenvolvimento da
cultura da paz. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa que delineou
como objetivo geral discutir a contribuição da Educação Cristã e do Ensino Religioso na formação
cidadã e humana. Mais especificamente, se propôs a: a) apresentar o conceito de educação cristã
e ensino religiosos na sociedade atual e sua necessidade para uma educação em valores; b) refletir
sobre o papel do professor de ensino religioso e a importância do diálogo e da tolerância na tarefa
de educar para a cultura da paz .
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O ENSINO COMO PREMISSA PARA O DESENVOLVIMENTO DO BEBÊ NA CRECHE
JOSE RICARDO SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
A atuação docente em creches, especificamente com bebês de até 12 meses de idade,
apresenta concepções assistencialistas que caracterizam a rotina como afazeres domésticos,
focado na proteção, alimentação e higiene. Entendemos que estas características são marcas
históricas que precisam ser superadas haja vista a necessidade de mediações humanizadoras que
contribuam com o desenvolvimento dos bebês. Sob esta preocupação, este artigo objetiva
debater a importância do ensino como prática pedagógica na creche. Na busca por este objetivo,
utilizamos como aporte teórico, a teoria histórico-cultural. Os autores desta teoria nos levam a
entender que, o bebê é um ser em desenvolvimento e, quando inseridos em instituição de ensino,
suas relações não podem ser limitadas apenas aos cuidados físicos, faz-se necessário o ensino
sistematizado que contribua com seu processo de humanização.
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O FACEBOOK EM UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ESPAÇO VIRTUAL PARA
APRENDIZAGEM
MARCELA CORREÂ TINTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
A sociedade vem se resignificando a partir das interações que estabelece diante dos avanços
da ciência e tecnologia. Nesta reestruturação constante, pensar em educação é considerar as
necessidades e expectativas destes indivíduos, as concepções de prática pedagógica e a
aprendizagem, e em como, em meio aos processos, atingir qualidade na formação do ser humano.
Neste contexto, este trabalho apresenta discussão sobre a utilização da conectividade da internet
e da rede social Facebook como um espaço virtual em um curso presencial e em serviço de
formação de professores, com a expectativa de contribuir sobre as concepções para a formação
de professores e o uso de tecnologias em ambiente educacional. Palavras-chave: Formação de
Professores; Tecnologias; Redes Sociais; Facebook; Inclusão Escolar PROESP/CAPES
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O FILME DE ANIMAÇÃO COMO RECURSO DIDÁTICO NAS AULAS DE CIÊNCIAS
JOSÉ NUNES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
CIBELE FRANZOI SILVA SOUZA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM
MARIA JOSÉ FONTANA GEBARA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR
O uso de filmes em sala de aula deve estar alicerçado no planejamento de ensino. Para correta
utilização, sugere-se que o docente identifique os conceitos científicos presentes no enredo,
certificando-se que os mesmos não apresentem falhas conceituais, comumentemente
encontradas nos gêneros de animação. Nesse artigo, apresentamos o resultado de uma analise do
filme "Procurando Nemo" como recurso didático para o processo de ensino e aprendizagem de
Ciências, com o objetivo de identificar fragmentos do enredo fílmico que possibilitem a construção
de conceitos científicos de Biologia, Física e Química. Os dados foram colhidos através da análise
de fragmentos do enredo fílmico. A pesquisa teve natureza qualitativa, ancorada na análise de
imagens e do enredo que compõem o filme. O filme possibilita discutir conceitos básicos de
Ecologia. Contudo, a ficção científica trabalha com um mundo imaginário, motivo pelo qual os
filmes podem proporcionar uma visão incorreta do ponto de vista científico.
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O LOGBOOK COMO ESTRATÉGIA DE ENSINAGEM: RELEVÂNCIA ACADÊMICA E SOCIAL
ANA TERESA SILVA MAIA DE ARAÚJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
A reflexão docente sobre a dificuldade que muitos médicos recém-formados apresentam para
transformar os seus conhecimentos técnicos em uma expertise prática que lhes facilite o ingresso
na profissão médica, abriu a porta para um novo arquétipo para o ensino desenvolvido num
estágio do Curso de Medicina em uma Universidade privada do interior paulista, que em essência
centrou-se no uso do logbook como ferramenta metodológica. A riqueza das impressões primeiras
sobre a experiência motivou a presente pesquisa qualitativa de cunho fenomenológico do tipo
pesquisa-ação para caracterizar os princípios constitutivos do logbook, desvelar as suas
potencialidades para o processo de ensino e de aprendizagem e verificar as dificuldades
enfrentadas na sua implantação/execução. Os resultados da investigação consubstanciam a sua
significação como uma estratégia de ensinagem dotada de relevância acadêmica (processo de
ensino e de aprendizagem mais dialogado e contextualizado) e também social (discentes com
vivência real do mundo do trabalho em saúde).
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Pesquisa (ENAPI )
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

O PERCURSO À DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA REFLEXIVA: O FASCÍNIO, AS INCERTEZAS E O PRAZER DE
SE DESCOBRIR UM DOCENTE "ENSINANTE"
CARMEN LÚCIA DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
AMANDA DELIBÓRIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
ANA TERESA SILVA MAIA DE ARAÚJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
NATALIE PEREZ MENDES - FACULDADE DE DIREITO DA ALTA PAULISTA - FADAP
A partir da contribuição de autores renomados, este artigo tem por objetivo realizar uma
retrospectiva pelas concepções de educação, de escola e da docência universitária ao longo do
tempo, abordando a longa trajetória percorrida desde a docência medieval quase que
"doméstica", até chegarmos no século XXI com uma perspectiva de uma docência voltada para a
recuperação do ser humano na sua totalidade, dentro do paradigma da formação reflexiva do
estudante, numa vertente que considera não só "o fascínio" desse tipo de docência como também
"a transpiração¨ decorrente do trabalho a ser dispendido para que ela deixe de ser uma teoria
encantadora para se concretizar em uma realidade prática. Portanto, que permita ao docente
(re)descobrir "o prazer" de ensinar pela adoção de uma postura de "ensinante", onde "a
incerteza" e "a dúvida" possam ser aliadas do saber.
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Pesquisa (ENAPI )
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FCT/UNESP: REFLEXÕES ACERCA DO
ESTÁGIO E DA RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA
MARIANA FELICIO SILVA DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
CÉLIA MARIA GUIMARÃES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
Este artigo objetiva analisar o projeto do curso de Pedagogia (2010-2014) da FCT/UNESP em
relação à concepção, organização e estrutura do estágio e identificar se incide a intenção de se
promover a articulação entre teoria e prática no decorrer do estágio. A pesquisa é qualitativa,
utilizando-se como procedimento metodológico a análise documental na perspectiva da análise de
conteúdo. Os resultados expressam a preocupação com a componente burocrática do estágio e
indicam que a orientação quanto ao andamento deste é sempre de responsabilidade do professor
orientador, embora não existam especificações de como e quando as orientações são realizadas.
Há intenção declarada de articulação teórico-prática, mas não podemos afirmar o mesmo em
relação à projeção de uma sistemática de estágio que corrobore tal desígnio. CAPES
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Pesquisa (ENAPI )

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

Comunicação oral

O SIGNIFICADO DA EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO NO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES
RURAIS SEM TERRA (MST)
ERIKA PORCELI ALANIZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Este artigo discute a proposta de Educação para o trabalho na pedagogia do MST. A formação
técnico-profissional nesse movimento social encontra-se profundamente integrada à forma de
organização da produção nos assentamentos, à organização coletiva voltada para a luta social e a
instauração da gestão democrática na escola por meio do autogoverno dos alunos, professores e
comunidade. Nesse sentido, o trabalho é central na formação, pois a organização da escola e da
produção é ao mesmo tempo um processo de trabalho e processo educativo.Com base na
pesquisa bibliográfica, buscamos sistematizar e analisar o sentido da educação para o trabalho na
formação técnico-profissional, tendo como referência, principalmente, a experiência do Instituto
Educacional Josué de Castro (IEJC). Consideramos que há uma diferença essencial entre a
educação profissional oficial e a proposta de educação para o trabalho defendida e implementada
pelo MST. Palavras- Chave: trabalho; educação profissional; movimento social; gestão
democrática. CNPQ BOLSISTA DE PÓS DOUTORADO JUNIOR (PDJ) do CNPQ
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Pesquisa (ENAPI )
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

O TRABALHO COLABORATIVO PARA A INCLUSÃO ESCOLAR: ARTICULANDO O ENSINO COMUM E
ESPECIAL
NAIARA CHIERICI DA ROCHA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA UNOESTE
O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de Mestrado em andamento, que visa analisar a
articulação do trabalho do professor de Matemática da sala comum com o professor que atua na
Educação Especial na área da Deficiência Intelectual (DI), a partir da proposta de uma prática
pedagógica baseada no desenvolvimento de projetos em uma abordagem Construcionista
Contextualizada e Significativa (CCS). A pesquisa está em fase de análise de dados coletados em
uma escola pública da rede estadual de ensino localizada na cidade de Presidente Prudente/São
Paulo, Brasil. A coleta de dados se deu em duas fases procedimentais: Observação e entrevistas, e
Intervenção por meio de Trabalho com Projetos. A partir dessas fases procedimentais será possível
interpretar e analisar os dados obtidos a fim de contribuir nos princípios norteadores para um
ensino colaborativo. CAPES
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Pesquisa (ENAPI )
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

O TRABALHO COM PROJETOS: UMA PROPOSTA INCLUSIVA PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA
NAIARA CHIERICI DA ROCHA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA UNOESTE
O presente trabalho tem por objetivo apresentar reflexões acerca da pedagogia de Projetos
para o ensino de Matemática, numa perspectiva inclusiva, a partir do ensino colaborativo entre
uma professora da Educação Especial, especialista na área da Deficiência Intelectual (DI) com uma
professora de Matemática que atua no 6º ano do ensino fundamental. Será apresentado, um
projeto realizado a partir de uma pesquisa de Mestrado em uma escola estadual de Presidente
Prudente/SP, onde foi construído de forma colaborativa para o ensino de Matemática em uma
sala de aula comum com duas estudantes com DI incluídas. Assim, foi possível pontuar
considerações sobre a potencialidade de colaboração e cooperação que a pedagogia de Projetos
possibilita no ambiente escolar, propiciando ações em parceria de toda equipe escolar, bem como
refletir sobre as necessidades de mudanças e posturas para uma escola inclusiva. CAPES
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Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

O USO DO OBJETO DE APRENDIZAGEM TUX PAINT NA PRODUÇÃO ESCRITA EM LÍNGUA
PORTUGUESA COM ALUNOS SURDOS
DILMA PEREIRA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O presente artigo refere-se a uma pesquisa que visou investigar a influência do objeto de
aprendizagem Tux Paint como recurso pedagógico para promover o desenvolvimento da leitura e
escrita de alunos surdos, através de uma linguagem visual atrativa a especificidade do alunado
surdo. Os sujeitos da pesquisa foram três alunos surdos, entre 9 a 10 anos de idade; devidamente
matriculados no ensino fundamental, que cursavam o quarto ano em uma escola que atendia a
crianças surdas em Foz do Iguaçu, Paraná. A pesquisa utilizou a investigação qualitativa do tipo
estudo de caso. Como procedimentos foram realizados: Uma observação estruturada diagnóstica,
coletas dos documentos produção e interpretação de textos desenvolvidos pelos alunos,
verificando a qualidade da produção e interpretação textual desses alunos. Em seguida, aplicou-se
atividades de intervenção com o objeto educacional Tux Paint que visa à produção escrita e
leitura. Uma segunda avaliação foi realizada para determinar se houve mudança quanto a
produção da escrita e interpretação textual. Como resultado verificou-se a importância e validade
pedagógica de tal objeto educacional.
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Pesquisa (ENAPI )

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

Comunicação oral

ORTOGRAFIA: UM ENFOQUE NAS PRÁTICAS DOCENTES
ANA LUZIA VIDEIRA PARISOTTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
PATRÍCIA REGINA DE SOUZA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
ELAINE NABOR DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
Há muitos desafios postos ao professor para o ensino de ortografia, pois os erros dos alunos
podem fornecer subsídios a respeito das hipóteses ou dos conhecimentos já adquiridos e motivar
a proposição de atividades reflexivas. Nesse sentido, esta pesquisa de base qualitativa objetivou
refletir sobre como o professor do 1º ao 5º ano da Rede municipal de ensino de Presidente
Prudente trabalha com conteúdos ortográficos. Para tanto, analisamos os dados referentes a
quatro escolas vinculadas à Secretaria de Educação do município de Presidente Prudente, no que
diz respeito às respostas dos professores emitidas por meio de questionários. Os resultados
iniciais apontam que, embora os docentes estejam preocupados em minimizar as dificuldades dos
alunos, sanando suas dúvidas e trabalhando a partir de seus erros, a análise das respostas revela a
falta de um direcionamento para que as práticas não fiquem descontextualizadas. CNPq
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Pesquisa (ENAPI )
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

OS DESAFIOS DE UMA FARMÁCIA DE DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO
EDNA AMARI SHIRATSU TAKAHASHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
LIA LUSITANA CARDOZO DE CASTRO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS
O desempenho profissional de uma pessoa está intimamente relacionado com a qualidade de
ensino. No curso de graduação em Farmácia a Nota Técnica DAES/INEP nº008/2015 determina a
obrigatoriedade da estruturação da Farmácia Universitária. O objetivo deste estudo foi refletir
sobre o objeto da composição da Farmácia Comunitária Universitária, a amostra grátis de
medicamento. O método constou de relato de experiência. O farmacêutico é o profissional
presente em todas as fases da cadeia do medicamento. É razoável para a instituição de ensino,
onde nasce o profissional, que um dia poderá compor a indústria farmacêutica tenha contato com
as amostras grátis. Mais do que a amostra grátis, o importante durante a formação é
estabelecermos relações éticas de conduta. Nossa farmácia é mais um local de ampliação ao
acesso do medicamento, mas principalmente do acesso à informação e educação em saúde,
contemplando a comunidade acadêmica e usuários, para o uso racional de
medicamentos. Ministério da Saúde
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Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

PAPEL DA ESCOLA PÚBLICA E DOS PROFESSORES: UMA ANÁLISE A PARTIR DA VOZ DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
LARISSA TEIXEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
VANDA MOREIRA MACHADO LIMA - FCT/UNESP FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
O texto visa apresentar a opinião de um grupo de profissionais da educação, de uma escola
pública municipal, a respeito do papel da escola pública municipal e dos professores dos anos
iniciais do ensino fundamental. Esse trabalho resultou de uma pesquisa desenvolvida no ano de
2014 que buscou identificar as necessidades formativas dos profissionais da educação que
subsidiou uma ação de formação continuada envolvendo: equipe gestora, professores e
funcionários. A pesquisa se insere na abordagem qualitativa, e utilizou como instrumentos na
coleta de dados a pesquisa bibliográfica e o questionário. Para categorização e análise das
questões abertas recorremos à técnica de análise de conteúdo (FRANCO, 2008), na qual elaboramse as categorias a partir da análise da resposta escrita dos sujeitos. Constatamos a partir da voz
desses profissionais que sua compreensão do papel da escola foca-se como transmissão de
conhecimentos, faz-se necessário refletir e discutir junto a esses profissionais que a escola deve
articular a aquisição de conhecimentos e a formação do cidadão na dimensão individual e social.
Verificamos que a parceria entre a escola pública e a universidade nesta pesquisa propiciou o
desenvolvimento profissional de todos, os sujeitos da escola (professores, equipe gestora) e da
universidade (pesquisador e bolsistas). Fapesp

Presidente Prudente, 19 a 22 de outubro, 2015. ISSN: 1677-6321

Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE
1426

Pesquisa (ENAPI )
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

PBL-SYS: UM PROTÓTIPO DE UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PARA APOIAR A
APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS (PBL - PROBLEM-BASED LEARNING)
SIDNEI DE OLIVEIRA SOUSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
MARCELO VINICIUS CRERES ROSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
GUNNAR CORREA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Esta pesquisa, em desenvolvimento, busca apresentar o PBL-SYS, um protótipo de um
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para a metodologia educacional da Aprendizagem
Baseada em Problemas (PBL - Problem-Based Learning). Para tanto, foi realizado um estudo de
caráter qualitativo focando uma experiência na qual o PBL-SYS, foi estudado em suas diferentes
manifestações como fonte de conhecimento. No que se refere ao levantamento de dados, este
estudo fez uso da técnica da observação participante, uma vez que esta técnica permite a
intervenção do pesquisador no objeto em estudo a partir da reflexão sobre os estímulos
empregados. A análise dos dados evidenciou que o AVA utilizado para apoiar o processo do PBL
deve atender ao design educacional de uma metodologia ativa. Assim, consideramos que os
recursos técnicos e de comunicação presentes em um AVA dessa natureza devem ser projetados e
desenvolvidos em concordância com as atividades específicas do PBL ou outra metodologia ativa.
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Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

PROGRAMA ALFA E BETO DE ALFABETIZAÇÃO: CONCEITOS DE LINGUAGEM/LÍNGUA
ENCONTRADOS NO ABC DO ALFABETIZADOR
BRUNO MARINI BRUNERI - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS
O presente trabalho investigativo se propôs analisar a concepção de linguagem/língua
presente no livro de formação do professor alfabetizador, intitulado 'ABC do Alfabetizador',
material que compõe o Programa Alfa e Beto de Alfabetização, vendido por uma Organização Não
Governamental denominada Instituto Alfa e Beto. Para tanto, optou-se para a realização desta
investigação pela pesquisa de abordagem qualitativa cujas fontes de informação e os
procedimentos de coleta são de cunho documental. Dessa maneira, para atender tais
procedimentos, utilizou-se a técnica de pesquisa baseada na análise de conteúdo. Por fim, os
resultados da pesquisa apontam a presença de uma concepção monológica de linguagem no
material analisado. Ademais, idealiza um aprendiz linguisticamente perfeito, levando os docentes
a recorrer às antigas práticas tradicionais de alfabetização, condenadas há décadas por
pesquisadores e educadores da área. CAPES
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Pesquisa (ENAPI )
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

PROJETO PEDAGÓGICO DE UM CURSO DE GEOGRAFIA: INTENCIONALIDADES E PROPOSTAS
RAIMUNDA ABOU GEBRAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
MARIA HELENA PEREIRA MIRANTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O presente artigo refere-se a uma pesquisa que teve por objetivo analisar a formação do
professor em um curso de Licenciatura em Geografia de uma instituição de ensino superior
privada, buscando compreender as proposições, concepções e ações que norteiam o curso com
vistas a uma formação com qualidade. A pesquisa se justificou pela necessidade de reflexão sobre
a formação dos docentes e sua posterior atuação, buscando apontar os avanços e as limitações
desse processo, e proposições para a sua redimensão. A pesquisa se configurou como uma
perspectiva qualitativa e se apoiou em revisão da literatura e análise documental (projeto
pedagógico do curso). O trabalho permitiu desvelar o conjunto de elementos que, de forma direta
ou indireta, direcionam e definem o processo de formação do licenciado e compreender como
esse processo contribui para uma futura atuação docente na educação básica cujas habilidades e
competências revelem identidade e a profissionalização docente.
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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

Comunicação oral

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
MAURICIO SILVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
HELENA FARIA DE BARROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA – UNOESTE
CARMEN LÚCIA DIAS – UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O artigo, ponto correlato da Dissertação de Mestrado que desenvolvemos, intitulado Projeto
Pedagógico do Curso de Direito e as Diretrizes Curriculares Nacionais: Estudo Exploratório. O
objetivo deste estudo foi chamar a atenção para a importância legal e fática do Projeto Político
Pedagógico (PPP) para as instituições de ensino, em especial, para as Instituições de Ensino
Superior (IES) que preparam o educando para a vida profissional e o convívio social. A metodologia
constou de pesquisa bibliográfica para identificar os pontos importantes do planejamento; a
observação do Projeto Pedagógico frente as Diretrizes Curriculares Nacionais e o levantamento
dos mecanismos físicos adotados pelos cursos existentes no mercado. Os resultados foram no
sentido de que os cursos contam com sites que proporcionam a aproximação dos envolvidos no
processo de ensino e de aprendizagem. Concluímos que referidos instrumentos podem ser
utilizados para possibilitar o trabalho conjunto de todos os agentes envolvidos no processo
educacional, possibilitando o desenvolvimento constante do PPP. Palavras- Chaves: Projeto.
Planejamento. Pedagógico. Conjunto. Ensino. Superior.
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Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

PSICOPEDAGOGIA NO ENSINO SUPERIOR: ANDRAGOGIA COMO METODOLOGIA DE
APRENDIZAGEM
HELLEN COSTA DAVID - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
THALITA ALVES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
VALÉRIA ANÉSIA BRUMATTI JACON - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CARMEN LÚCIA DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O presente artigo tem como objetivo ressaltar a importância da Psicopedagogia no Ensino
Superior, o papel fundamental dessa ciência no processo de construção e reconstrução do
conhecimento; mostrando a sua relevância para os educandos, que são sujeitos no mundo,
sentem, compreendem e que precisam construir conhecimentos significativos. Para atingir tal
objetivo, utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica, na qual, autores desta área
propõem uma discussão acerca de questões pertinentes à Andragogia como metodologia de
aprendizagem direcionada à participação ativa do aprendente, visando o desenvolvimento da sua
autonomia e criticidade; promovendo um ensino de qualidade, por meio de uma práxis dinâmica,
inovadora e envolvente. Com a contribuição desses autores podemos observar que a Andragogia
pode contribuir para que haja melhores condições no desenvolvimento de aprendizagens
significativas pelos alunos.
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Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS
Educação

RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS: UMA PRÁTICA POSSÍVEL NA PÓS-GRADUAÇÃO
FERNANDA SUTKUS DE OLIVEIRA MELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
RENATO PANDUR MARIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
WILSON LEONOR KUNZE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
SEBASTIÃO HELIO DE VASCONCELOS GOMES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O objetivo do artigo é discutir de forma breve o resultado de um levantamento bibliográfico
realizado a partir da temática "Recursos Educacionais Abertos", bem como apresentar e analisar a
oficina intitulada "A prática na utilização dos Recursos Educacionais Abertos", aplicada aos pósgraduandos participantes da disciplina "Práticas Docentes e Novas Tecnologias" ofertada no
programa de Mestrado em Educação na Universidade Oeste Paulista (UNOESTE), no primeiro
semestre de 2015. Ao final deste estudo, concluímos que, os recursos educacionais abertos
tornam-se um tema relevante para discussão, uma vez que tem contribuído para a construção de
novas possibilidades da condição da informação e conhecimento.
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TECNOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM JUNTO A UM
ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
ANA VIRGINIA ISIANO LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
KLAUS SCHLUNZEN JUNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA UNOESTE
ANA MAYRA SAMUEL DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
DENNER DIAS BARROS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
Neste artigo serão apresentados os resultados da pesquisa de iniciação científica "Situações
De Aprendizagem Usando Tecnologia Assistiva na Sala de Recursos Multifuncionais para um
Estudante com Deficiência Intelectual", processo nº 2013 26608-5, vinculada à Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). O objetivo geral foi analisar o
desenvolvimento de situações de aprendizagem, utilizando tecnologias, para um estudante com
Deficiência Intelectual (DI) visando sua autonomia e aprendizagem significativa. Para o trabalho de
campo foram realizados atendimentos educacionais especializados com o estudante na Sala de
Recursos Multifuncionais (SRM) do Centro de Promoção para a Inclusão Digital, Escolar e Social
(CPIDES) no período de Agosto de 2014 a Julho de 2015. Os resultados demonstraram que os
atendimentos contribuíram para o desenvolvimento do estudante em termos da aquisição dos
processos de leitura e escrita, autonomia e mobilidade. Além disso, o uso das tecnologias
contribuiu para o desenvolvimento de aspectos referentes à sua autonomia e inclusão
digital. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
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TRABALHANDO A AGRESSIVIDADE NA ESCOLA: UMA INTERVENÇÃO POR MEIO DO LÚDICO
DANIELA RIBEIRO BRAGA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
A pesquisa ora apresentada foi desenvolvida em uma escola de educação infantil do município
de Presidente Prudente/SP, que trabalhou com um aluno, tido como agressivo, visando favorecer
seu desenvolvimento emocional e social no ambiente escolar. A pesquisa teve como referencial a
psicanalise winnicottiana, que tem como tema a agressividade. A metodologia utilizada foi
pesquisa qualitativa de tipo estudo de caso, utilizando, como instrumentos de coleta de dados,
observações em sala de aula, entrevistas com pais e professora e atividades lúdicas na
brinquedoteca escolar com a criança. As atividades lúdicas tinham duração de cinquenta minutos
e foram realizadas uma vez por semana, durante o ano letivo de 2013. Após os cinco primeiros
encontros lúdicos, começaram a se evidenciar resultados satisfatórios na conduta agressiva da
criança, algo percebido pela pesquisadora e professora. Observamos que o lúdico contribuiu para
a amenizar as condutas agressivas por meio da elaboração de conflitos internos do aluno.
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UMA EXPERIÊNCIA ENTRE O REAL E O IMAGINÁRIO: PERSPECTIVA DOS ALUNOS
WILSON CRISTOVAM - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA LUCINEIDE DIOGINIS - DIRETORIA DE ENSINO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA
FERNANDO HENRIQUE NEVES - DIRETORIA DE ENSINO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA
Este artigo tem por objetivo uma discussão sobre o real da sala de aula e o imaginário das
teorias educacionais e o resgate da situação sócio-político da educação. É uma pesquisa
qualitativa. Propõe a construção teórica a partir da realidade de sala de aula como caminho para
superação do idealismo que paira nas produções cientificas sobre a prática educacional. E, ainda
supõe a Práxis como elemento fundamental na constituição de uma prática transformadora da
educação. Apresenta o engajamento social do educador e a relevância da luta para a destinação
de políticas publicas adequadas. É um convite a colocar-se do lado dos explorados da história na
perspectiva de sua libertação. Tem como resultado o envolvimento de alunos de escola média ao
pensar a superação dos desafios da escola
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USO DAS REDES SOCIAIS NO ENSINO SUPERIOR: O BLOG E O TWITTER EM FOCO
ANA LUCIA FARÃO CARNEIRO DE SIQUEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
JEONG CIR DEBORAH ZADUSKI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
ODAIR BENEDITO FRANCISCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
LÍVIA DE SÁ PINHEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Diante do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação no contexto educacional,
definiu-se como tema deste estudo a utilização de algumas ferramentas que podem beneficiar o
processo de ensino e aprendizagem. O objetivo deste artigo foi apresentar duas experiências
sobre o uso das redes sociais no contexto educacional do Ensino Superior como alternativas para a
promoção de um ensino de qualidade. Para atingir tal objetivo, utilizou-se a construção de um
blog e o uso do Twitter abordados a partir de duas experiências vivenciadas, enriquecendo e
complementando as informações apresentadas com um levantamento bibliográfico sistematizado.
Concluiu-se que quando o professor utiliza as redes sociais para enriquecer o processo de ensino e
aprendizagem, de forma colaborativa, há a produção e sistematização do conhecimento, além de
promover o fortalecimento das relações interpessoais que são essenciais dentro do contexto
educacional, favorecendo a motivação e o engajamento durante a realização das atividades
propostas.
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VIDA DANIFICADA E DECLÍNIO DA EXPERIÊNCIA (ERFAHRUNG): UM DIAGNÓSTICO
CONTEMPORÂNEO
ADEMIR HENRIQUE MANFRÉ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
O presente artigo compõe parte de nossa pesquisa de doutorado em educação finalizada no
ano de 2014. Corresponde, portanto, a um recorte do estado do conhecimento em educação e
filosofia. Ainda que, nos limites deste artigo, as múltiplas dimensões do estudo mais amplo não
sejam objeto de discussão, um aspecto parece necessário à compreensão do presente recorte: o
estudo do depauperamento da experiência (Erfahrung) na contemporaneidade, a partir dos
filósofos Benjamin e Adorno. Desse modo, o texto objetiva refletir sobre as potencialidades da
educação para a formação do indivíduo no contato reflexivo do pensamento crítico com a cultura.
Diante do assinalado, serão abordados, neste artigo, alguns elementos constitutivos da
experiência no âmbito da educação, bem como os fatores que impedem a emergência dos
mesmos, perpetuando assim, nos espaços educativos, a semiformação. Concluímos que, uma
educação para a experiência faz sentido enquanto se constituir como elemento que permita a
tensão entre adaptação e inadequação, a reflexão, o inconformismo. Palavras-chave: educação;
formação; experiência (Erfahrung); Teoria Crítica. FAPESP
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