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Pibid/Unisinos: 
 Universidade, Escola e a produção da docência inovadora  

 
Datas: 7 e 8 de janeiro de 2015 (4ª e 5ª feira ) 

 
07/01: das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 20h30 
08/01: das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 18h30 

 
Total: 20 horas 
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Programação Geral 
 
 

 

Oficinas 

Dia 7 de janeiro (quarta-feira) 

Oficina  1 (das 13h30 às 17h30) 

Matemática e Arte: uma possibilidade de estudo das isometrias  

Ministrante:  Camila Roberta Ferrão Rodrigues e Rosane Wolff 

Local: a definir 
Ementa: Conceituação de isometria por meio de atividades de carácter artístico. Estudo dos 
movimentos de translação, rotação e reflexão. Identificação da simetria em produções 
artísticas. Realização de atividades envolvendo o conceito de simetria.   

Número de participantes: 30 

07/01/15 08/01/15 

Quarta-feira Quinta-feira 

8h30 – 20h30 8h30 – 18h30 

 Manhã: 8h30 –12h30 
 Local: Auditório Central 
 

• Atividade cultural:  
Subprojetos Letras e Biologia 
 
• Conferência de abertura:  
Pibid/Unisinos: desafios para a 
constituição da docência inovadora  
 
 Manhã: 12h 
• Fotografia da Equipe Pibid/Unisinos 
• Lançamento do logo do Programa 

   Manhã: 8h30 –10h 
   Local: Auditório Central 
 

• Atividade cultural:  
Subprojeto Educação Física 

      
• Painel ENALIC  

     (relatos por subprojeto) 
  O que nós aprendemos com o ENALIC? 
 

Manhã: 10h30 – 12h30 
• Reunião por Subprojeto 

 
   
 Tarde: 13h30 – 17h30 
 Oficinas (ver programação detalhada) 

   
 Tarde: 13h30 – 17h30 
 Oficinas (ver programação detalhada) 
  

 
 Vespertino: 18h – 20h30 

• Exposição de pôsteres 

 
 Vespertino: 18h – 18h30 

• Atividade de encerramento 



Oficina  2 (das 13h30 às 17h30) 

As linguagens dos jogos: diálogos no exercício, no faz de conta e no acordo? Principais 
elementos para entender e reconstruir a comunicação com as crianças. 

Ministrante:  Ednaldo Pereira Filho 

Local: Sala de Seminários e Quadras Esportivas do Complexo de Esporte e Lazer 

Ementa: É uma oficina de caráter interdisciplinar que propõe estabelecer algumas reflexões 
e vivências sobre o universo lúdico das crianças (principalmente de 0 a 6 anos de idade) e 
desta forma, tematizar a função do brincar e as diferentes abordagens do jogo (de exercício, 
simbólico e de regras) como principais estratégias de intervenções profissionais. A proposta 
de trabalho é considerar o jogo como o universo sociocultural privilegiado para estabelecer a 
comunicação com as crianças e, desta forma, entendê-lo no seu aspecto estrutural e poder 
reconstruí-lo com determinados fins é poder tomá-lo como grande ferramenta profissional 
para melhor interagir com as crianças. 

Número de participantes: 40 

Oficina 3 (das 13h30 às 15h30) 

Uso de kits experimentais: acústica e ótica  

Ministrantes: Bolsistas Pibid/Física 

Local: Sala 6R209. 

Ementa: Serão feitas demonstrações de como utilizar os kits experimentais de acústica e de 
ótica em sala de aula. 

Número de participantes: 20 

Oficina 4 (das 13h30 às 15h30) 

O letramento científico e o uso do Infográfico 

Ministrantes:  Juliana Alles de Camargo de Souza e Silvia Matturro Panzardi Foschiera 

Local: a definir 

Ementa: A oficina tem como objetivo discutir os conceitos de letramento, 
letramento científico e difusão científica enquanto práticas em contexto escolar. Nesta 
oficina abordaremos questões como:  
a) o surgimento e a importância dos conceitos de letramento, letramento  científico e difusão 
científica para a escola;  
b) o papel da escola e do professor na promoção de saberes e conhecimentos relacionados ao 
saber científico;  
c) o gênero infográfico e suas características;  
d) exemplos de práticas escolares na confecção de infográficos. 

Número de participantes: 40 

 



Oficina  5 (das 15h30 às 17h30) 

O Vídeo Etnográfico Como Recurso Para Aulas De Sociologia: Moradia, Mobilidade 
Urbana E Cidadania  

Ministrantes:  Coordenação: José Luiz Bica de Mélo e Convidados: supervisora e bolsistas 
Pibid Sociologia da Escola Wolfram Metzler, Novo Hamburgo. 

Local: a definir 

Ementa: Tomando como referência videos produzidos por estudantes de Ciências Sociais - 
Licenciatura, da Unisinos, que também são bolsistas PIBID, tratando de questões 
relacionadas ao transporte público, moradia, enchentes, mobilização popular e sociabilidade 
entre gerações, busca-se discutir temas de relevância social, bem como o vídeo etnográfico 
como recurso de sala de aula para o/a professor/a de sociologia. 

Número de participantes: 40 

Dia 8 de janeiro (quinta-feira) 

Oficina  6 (das 13h30 às 17h30) 

Gênero, Sexualidade e Currículo: desafios contemporâneos para a educação 

Ministrante:  Carin Klein 

Local: a definir 

Ementa: Apoiando-se nos Estudos Culturais e de Gênero, a temática pretende discutir os 
modos pelos quais processos educativos, desenvolvidos em âmbitos distintos, controlam, 
modelam, corrigem e constroem formas de ser: meninos e meninas, jovens, homens e 
mulheres. De forma especial, serão abordadas pedagogias escolares e culturais onde as 
dimensões de gênero e sexualidade se tornam alvo de atenção privilegiada. Mais do que 
prescrever formas mais adequadas de lidar com essas questões no cotidiano pedagógico 
pretende-se introduzir as temáticas de gênero e sexualidade, bem como da sua relação com a 
violência nas preocupações de educadores e educadores, sensibilizando-os para a abordagem 
das mesmas em suas práticas pedagógicas. 

Número de participantes: 35 

Oficina  7 (das 13h30 às 17h30) 

A literatura como resposta 

Ministrantes:  Vladimir Krueger e Almudena Santamaria 

Local: a definir 

Ementa: Abordagem de breves nuances históricas da luta pela abolição da escravatura, da 
Alemanha de Hitler, da Guerra Civil Espanhola, da América Latina e as ditaduras, da 
questão racial nos EUA.  

Número de participantes: 40 



 

Oficina 8 (das 13h30 às 15h30) 

Diversidades e a História Evolutiva do Ser Humano: uma abordagem Étnica 
 
Ministrante:  Débora G Flores e Raquel de Castilhos 

Local: a definir 

Ementa: A oficina tem como objetivo abordar os princípios gerais da teoria neodarwinista. 
Analisar, discutir e explicar os eventos fundamentais da evolução humana, isto é, origem da 
terrestrialidade, a bipedia, a encefalização, o desenvolvimento do afeto e da cultura e a 
formação das diversas etnias. 

Número de participantes: 40 

Oficina 9 (das 13h30 às 15h30) 

Uso de kit experimental: eletromagnetismo 

Ministrantes: Bolsistas Pibid/Física 

Local: Sala 6R209. 

Ementa: Serão feitas demonstrações de como utilizar o kit experimental de 
eletromagnetismo em sala de aula. 

Número máximo de participantes: 20 

 

Oficina 10 

Sustentabilidade na Decoração – Construindo Mandalas 

Ministrantes:  Bolsistas Ananda Luiza Dalsotto, Andressa Sales Martins, Mariana Land 

Local: a definir 

Ementa: A oficina tem como objetivo sensibilizar sobre a importância da reciclagem e 
apresentar atividades simples e criativas para o reaproveitamento de materiais, reduzindo 
significativamente o consumo de matéria-prima e energia e a problemática ambiental dos 
resíduos sólidos. É possível reciclar vários tipos de “lixo” e reutilizá-los de alguma forma. 

Número de participantes: 30 

 



 


