
Quarta 11/12/2019
16.30 às 18.00 – coordenação das oficinas – a definir
Atividades: Oficinas
As salas das oficinas estarão divulgadas na porta do laboratório de filosofia no alfa 1 
– L103.

Grandes nomes femininos da Ciência - Jogo do perfil “Cara a cara”
Oficineira: Tatiana Cavalcante Rebelo
Minicurrículo: Docente da rede estadual de São Paulo, graduada em Ciências Biológicas
e mestranda do curso Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática com 
projeto de Pesquisa sobre gênero e formação de professores.
Proposta: Ensinar professores a elaborarem, junto aos discentes, uma adaptação do 
jogo do perfil (idealizado pela empresa Grow) para os grandes nomes de mulheres na 
História da Ciência.

Conhecendo a Amazônia sem sair do lugar - um estudo do meio sobre o maior 
bioma brasileiro
Oficineira: Débora Lourenço
Minicurrículo: Graduanda nos cursos de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, 
Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas e Engenharia Ambiental e Urbana pela
UFABC; desenvolve, de forma voluntária, pesquisa de Iniciação Científica sobre o uso da 
linguagem científica em atividades investigativas de ciência.
Proposta: O estudo do meio é um método de ensino interdisciplinar que coloca o 
professor e o aluno em contato com o objeto de estudo, unindo o conceito teórico com o 
prático com uma visão crítica e analítica, tornando o processo de aprendizagem mais 
significativo. Sabendo que muitas vezes saídas de campo regulares são inviáveis, a 
tecnologia entra como uma alternativa para suprimir essa falta de experiência prática nas 
aulas, através de um recurso online do Google disponível gratuitamente. A proposta de 
aula tem o objetivo de suprimir essa carência prática nas aulas de Ensino Fundamental, 
uma proposta inovadora e interdisciplinar. Abrange conceitos das disciplinas de ciências e 
de geografia, ao inserir os alunos em diferentes tipos de vegetação dentro do bioma 
Amazônia, permitindo também que eles se movam virtualmente no ambiente para melhor 
explorá-lo. O professor teria então o papel de orientar os alunos na observação do bioma, 
fazendo perguntas e também respondendo quando solicitado. Com isso, “os significados e
entendimentos são desenvolvidos no contexto social da sala de aula” (MORTIMER, 2002),
desempenhando função integradora do trabalho educativo da aula. Esta ferramenta 
também pode ser utilizada para o estudo do meio de outros temas interdisciplinares, 
através de ambientes disponibilizados pela plataforma utilizada.

Criação de Músicas
Oficineiro: Carlos Rogerio Eustachio da Silva Cupertino Amorim
Minicurrículo: artista e educador, ou afroecoartiveducandor - um afrodescendente 
brasileiro que busca compreender/aprender sua essência ecológica coerente para viver e 
seguir praticando seu ativismo social através das artes e das culturas, num eterno 
processo de educar se educando…
Proposta: Criar repertórios e materiais audiovisuais com temáticas afro-indígena para 
serem utilizadas em atividades com crianças e jovens.



Cinética Química - "Explorando a rapidez das reações"
Oficineiras(os): Amanda Cardoso Ferreira, Gilmar Moral da Silva, Paula Villela de Jesus
Proposta: Compreender, através dos diferentes níveis representacionais, os fatores que 
alteram a rapidez das reações químicas.

Prevenção a violência na escola 
Oficineiras(os): Fernanda de Sousa Coelho Ruy, Guilherme Neves Miranda e Renata 
Nogueira Alencar 
Minicurrículo:
Fernanda: Graduanda no Bacharelado e Licenciatura em História pelo Centro 
Universitário Fundação Santo André, e no Bacharelado em Ciências e Humanidades pela 
UFABC. Em 2018, desenvolveu o projeto de Iniciação Científica, intitulado “Violências 
sexuais e de gênero utilizadas como mecanismo de dominação de mulheres”.
Guilherme: graduando no Bacharelado em Ciência e Tecnologia pela UFABC. 
Desenvolveu games educacionais na área da Língua Portuguesa com caráter inclusivo 
pela equipe Calina Games, "Travessia FEI", pela equipe Carlinas Brigde; membro da 
equipe UFABC Rocket Design; é bolsista do PIBID/CAPES – UFABC no subprojeto 
Filosofia, Física e Matemática, desde 2018.
Renata: Graduanda no Bacharelado em Ciências e Humanidades pela UFABC e no 
Bacharelado em Relações Internacionais pela UFABC.
Proposta: 
A oficina proposta tem a intenção de oportunizar que nós possamos nos colocar no lugar 
do outro e, desta forma, tentar compreender os motivos dessa violência. A ideia, entre 
outras coisas, é fazer com que cada pessoa perceba que as vezes estamos praticando 
uma violência e nem percebemos. O objetivo é permitir que a troca de experiências e 
proposições de soluções para violência possibilite nos alunos a reflexão sobre a mesma, 
criando um sentimento de responsabilidade sobre a diminuição da violência de forma 
geral.

Terrário como modelo didático para o ensino de Ciências
Oficineiras: Gabriela Jordão da Silva, Joice Teixeira Silva Rodrigues, Lidia Caroline 
Oliveira de Carvalho
Minicurrículo:
Gabriela, Joice e Lidia: Graduandas do Bacharelado em Ciência e Tecnologia e da 
Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do ABC; bolsistas 
PIBID/CAPES 2018/2019.
Proposta: A oficina consiste na produção de um terrário e na discussão da sua 
potencialidade para o ensino de Ciências. Tais possibilidades existem uma vez que o 
terrário pode ser considerado um sistema fechado que simula um ecossistema, um 
ambiente natural.
No ensino de Ciências é instrumento capaz de promover um ambiente dinâmico, 
investigativo e criativo onde o aluno é capaz de observar, propor hipóteses e até mesmo 
realizar análises referentes ao que está acontecendo dentro daquele micro-ambiente. Se 
conecta com o ensino de diversos conteúdos, entre os quais estão: a interdependência 
entre fatores bióticos e abióticos, biomas, ciclos biogeoquímicos, mudanças de estado 
físico da matéria, energia, luz e calor. Ademais, sua utilização pode também estimular 
uma prática interdisciplinar. 
Vale ressaltar que é possível adaptar esta atividade para que haja um comparativo entre 
variáveis distintas a fim de simular diferentes tipos de ambientes e, consequentemente, 
aumentar a complexidade das reflexões, sendo, portanto, ajustável de acordo com a 
idade/nível de escolaridade da turma em que será trabalhado.



_________________________________________________________________________________
Quinta 12/12/2019
Horários: 16.00 às 17.30
Atividades: Oficinas
Salas a definir – informações estarão na porta do laboratório de filosofia A1, L103.

Jogo de Go
Oficineira(o): Anna Maria de Moura Cavalcanti e Felipe Herman Ferreira van Riemsdijk 
Minicurrículo:
Anna: Professora de Matemática na Educação Básica da rede municipal de São Paulo, 
onde participou de formações no Programa Jogos de Tabuleiro (Go e Mancala); 
Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ensino e História das Ciências e 
Matemática da UFABC, na linha de pesquisa de formação de professores; Bacharela em 
Ciência e Tecnologia e Licenciada em Matemática pela UFABC.
Felipe: Tecnólogo em Desenvolvimento em Jogos Digitais no Senac. 5° dan japonês de 
Go, acessor de Go do Programa Jogos de Tabuleiro, presidente da Nippon Kiin do Brasil 
(Associação Brasileira de Go), Campeão Brasileiro de Go em 2016.
Proposta: Apresentar elementos culturais relacionados ao jogo (mitos de origem e 
relações atuais na educação escolar), regras e prática do mesmo.

Línguas e jogos em sala de aula: adaptação para os objetos de estudo
Oficineiro: Emerson Aparecido dos Santos Bezerra
Minicurrículo: Docente de línguas portuguesa e inglesa na Educação Básica - Ensinos 
Fundamental e Médio - em São Paulo – SP, graduado em Letras (Português/ Inglês) e 
pós-graduado em Docência da Língua Inglesa pelo Centro Universitário das Faculdades 
Metropolitanas Unidas - FMU/Laureate. É colunista na Revista África e Africanidades, 
escrevendo sobre literatura e vestibular. Possui publicações na mesma revista e publicou 
o capítulo “BNCC de língua portuguesa: confecção e adaptação de jogos em sala de aula”
no livro “Reflexões acerca do ensino de língua portuguesa”, da editora Inovar.
Proposta: Adaptar jogos a partir dos objetos de estudo e habilidades previstas na BNCC. 
Para isso, seguiremos a seguinte metodologia: exposição breve sobre as habilidades e 
conteúdos, previstos na BNCC, nas áreas de língua portuguesa e língua inglesa. Reflexão
breve sobre a utilização de jogos em sala de aula e sua importância. Divisão dos 
presentes em grupos para a confecção de um protótipo de jogo (memória, dominó, 
quebra-cabeça, tabuleiro, uno, cartas entre outros) a partir de uma temática pré-
selecionada. Verificação da funcionalidade do jogo criado pelos presentes de outros 
grupos.

Microscópio de baixo custo que aumenta em até mil vezes
Oficineiros: Isaias Marco, Guilherme Miranda, Danylo Oliveira e Luiz Moura
Minicurrículo:
Guilherme: Graduando do Bacharelado em Ciência e Tecnologia pela UFABC; bolsista 
do PIBID desde 2017, e membro da Rocket tendo participado da Intercollegiate Rocket 
Engineering Competition (IREC), realizada nos Estados Unidos.
Danylo e Luiz: Graduandos do Bacharelado em Ciência e Tecnologia pela UFABC, e 
bolsistas do PIBID desde 2017.
Proposta: Entender que podemos utilizar a Física para entender melhor a Biologia e 
perceber que podemos melhorar o acesso a instrumentos científicos de forma simples, 
rápida e de baixo custo.



Uso da metodologia STEAM para ensino Interdisciplinar de Ciências ou de Física
Oficineiro: Osias de Barros Anunciação 
Minicurrículo: Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática – IFSP-SP, Pós-
Graduado em Gestão Educacional e em Gestão de Pessoas pela Universidade Federal 
de Itajubá-MG; Uso Educacional da Internet pela Universidade Federal de Lavras-MG; 
Novos Paradigma na Educação Faculdades Pitágoras-MG; Graduado em Pedagogia pela
Faculdade de São José dos Campos-SP; Graduado em Licenciatura em Matemática pela 
Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP - SP; Graduado em Tecnologia em 
Processamento de Dados pela Faculdade de Educação e Tecnologia Thereza Porto 
Marques - SP. 
Proposta: Demonstrar como a utilização da abordagem metodológica  STEAM ( acrônimo
em inglês de: Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e matemática) para o ensino 
interdisciplinar de Ciências ou de Física no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio.


