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EIXO 01  

 LITERATURA E OUTRAS LINGUAGENS 
 

UM ESTUDO DO LIVRO LENORA DE HELOÍSA PRIETO 

 
Allan Sousa dos Santos  

(Faculdades FACCAT – laka_sousa@hotmail.com) 

Orientadora: Luciana Ferreira Lea 

l (Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR – Paranavaí luciana_lea@hotmail.com) 

 

O objetivo do trabalho é apresentar a análise do livro Lenora (2011) de Heloísa Prieto. A 

obra retrata a história de uma banda que envolve vários sentimentos, há um romance entre 

as personagens retratado com muita arte, misticismo, música e poesia. Ian, Duda e Lenora 

são os principais personagens da banda que se chama Triaprima que também é composta 

por Peninha em 1970. Duda é apaixonado por Lenora – a cantora da banda, mas é um 

sentimento no qual ele não se expressa abertamente pelo fato de saber que Ian também é 

apaixonado por ela. Diversas situações acontecem, há  mudança de comportamento de 

algumas personagens e toda essa trama faz com que a banda tenha seu sucesso 

interrompido. Lenora retorna em 2006, mas em outro contexto, e fica intrigada ao saber 

que sua mãe havia lhe dado seu nome igual ao da cantora da banda. Lenora,  no contexto 

de 2006, também se envolve em um triângulo amoroso. Passado e presente se cruzando, 

uma história que envolve o leitor e o faz refletir sobre questões humanas, sentimentos,  

arte e poesia.   A presente comunicação tem como objetivo a apresentação dos elementos 

da narrativa da obra Lenora: narrador, personagens, tempo, espaço, temática e tem por 

metodologia a pesquisa bibliográfica. 

 

Palavras- chave: literatura juvenil;  leitura; narrativa 

 

 

 

 

 

 



 
UMA ABORDAGEM ECOCRÍTICA DA LITERATURA BRASILEIRA: 

ELEMENTOS DE TENSÃO E DISTENSÃO 

 

João Adalberto Campato Jr. 

 (Faccat/ Universidade Brasil - campatojr@gmail.com) 

 

O meio ambiente é retratado pelo discurso literário há tempos. A natureza, por exemplo, 

sempre foi presença marcante desde as primeiras manifestações literárias no Brasil. Para 

tratar disso, elegeu-se como método de abordagem a ecocrítica. Ressalta-se que o meio 

ambiente não se limita ao aspecto físico ou biológico, mas inclui, igualmente, as 

interações da natureza com os aspectos sociais, culturais e históricas de determinado 

espaço. Nesse sentido, examinaram-se obras literárias que apresentam como motivo 

central a relação entre o ambiente natural e a sociedade, ora expondo tensão entre esses 

elementos, ora expondo, pelo contrário, distensão. Observou-se que a produção de 

sentidos de certas obras literárias brasileiras depende da consideração dos aspectos 

socioambientais aí simbolizados. Isso porque há obras que significam quanto mais se 

consideram os fenômenos socioambientais sobre os quais elas buscam refletir, como, por 

exemplo, A Carta de Caminha (1500) e Os Sertões (1902), de Euclides da Cunha. 

Palavras-chave: Ecocrítica. Literatura Brasileira. Meio ambiente e Literatura. 

 

ERA UMA VEZ UM RIO, DE MARTHA AZEVEDO PANNUNZIO: UMA 

ANÁLISE LITERÁRIA 

 
Joice Naiara Camargo de Abreu (FACCAT) 

joicenaiaracamargo@hotmail.com 

 

O objetivo do trabalho consiste em apresentar reflexões resultantes da análise crítica do 

livro Era uma vez um rio, da autora Martha Azevedo Pannunzio (2013). A narrativa que 

de início se mostra singela, mas não banal, é capaz de envolver os leitores mais distraídos 

por meio da sua poeticidade e ludicidade. O convite para seguir as aventuras de Augusto, 

um menino que mora numa cidadezinha do interior e que tem um grande amor e respeito 

por um rio, é irrecusável.  O livro nos remete aos tempos da infância e a importância que 

ela tem. Esse cenário traz lembranças de um passado gostoso, de brincadeiras, de 

momentos intensos, verdadeiros, cheios de emoção que toda criança vive em qualquer 

situação, sem medo. Através da linguagem característica que a autora faz uso, com uma 

ágil fluência poética, é possível sentir o viver denso e profundo dessa história, desse amor. 

O respeito à natureza e a consciência ambiental são temas atuais e sutilmente abordados 

no texto através do amor de um menino por seu rio. Era uma vez um rio, é a história de 

Augusto, mas pode ser a história de cada um de nós. Afinal, o que é um “rio” na sua vida? 

 

Palavras-chave: Análise literária; Era uma vez um rio; Literatura Infantojuvenil;  

 



 
 

LITERATURA INFANTIL DE JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA: A OBRA 

PRENDEDOR DE SONHOS 

 
Luciana Ferreira Leal 

(Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR – Paranavaí luciana_lea@hotmail.com) 

 

 

O objetivo do trabalho é apresentar  a análise da narrativa infantil Prendedor de sonhos 

(2010) de João Anzanello Carrascoza, que retrata a história de Zelito Traquitana, único 

inventor de uma cidadezinha. Um dia, remexendo em seus velhos inventos, encontrou a 

máquina de fabricar sonhos e resolveu consertá-la. Mas, por algum defeito em seu 

mecanismo, em vez de produzir os seus próprios sonhos, a máquina começou a prender 

os de toda a população, espalhando um clima de desencanto pela cidade. A história de 

Zelito Traquitana denota, poeticamente, que sonhar é importante. A análise desta obra faz 

parte de um projeto que estuda a obra de João Anzanello Carrascoza, autor da literatura 

brasileira contemporânea, que escreve obras destinadas aos públicos adulto, juvenil e 

infantil. Analisa-se as semelhanças e dessemelhanças, a articulação, o diálogo, a ideologia 

e o projeto retórico persuasivo nas construções narrativas e temáticas destinadas aos 

diferentes públicos. Para tanto, o estudo foca nos elementos da narrativa, como narrador, 

personagens, espaço, tempo, linguagem e temática. Dessa forma, tem-se como foco 

definir se há uma poética da literatura destinada ao público infantil e juvenil diferente da 

poética da literatura destinada ao público adulto. Analisa-se a participação do leitor e em 

que medida a construção de obras destinadas a diferentes públicos tratam desse público, 

seus anseios, problemas, experiências e expectativas, possibilitando que o leitor se 

identifique com personagens e suas vivências, aprendendo e dialogando com elas. O 

desenvolvimento deste projeto de pesquisa se dá mediante pesquisa bibliográfica e 

documental e levantamento de dados mediante consulta à base de dados físicos e virtuais. 

Neste texto, apresenta-se a análise dos elementos da narrativa, da questão do leitor e da 

estética específica para o público infantil na narrativa O prendedor de sonhos. 

 

Palavras-chave: literatura infantil; João Anzanello Carrascoza; elementos da narrativa. 

 

ANÁLISE LITERÁRIA DA NARRATIVA FEIOS DE SCOTT WESTERFELD 

 

 
Maiara da Silva Pereira (FACULDADES FACCAT mayara.silva.tupa@hotmail.com) 

Orientadora: Luciana Ferreira Leal (Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR – Paranavaí 
luciana_lea@hotmail.com) 

 

O trabalho tem como principal foco a análise do livro Feios de Scott Westerfeld. Os 

aspectos focados serão autor e a obra, síntese do enredo, personagens principais, 

personagens secundárias, linguagem, foco narrativo, temática central, temática 

secundária, tempo histórico, espaço macro e espaço micro, faixa etária, comentário crítico 

mailto:mayara.silva.tupa@hotmail.com


 
e referências. O livro conta a história de um mundo totalmente sustentável e futurista, em 

que os carros voam, uma pílula escova os dentes e ser feio é apenas algo passageiro. Na 

adolescência, aos 11 anos, os jovens são levados à Vila Feia, onde permanecem até os 16, 

quando recebem uma cirurgia plástica completa, para deixar de ser feio e passar a ser 

perfeito, passando a morar na Nova Perfeição, um lugar onde a festa dura 24h e todos são 

felizes e perfeitos. Trata-se de uma narrativa diferenciada, pois traz a ideia de uma 

distopia, contrariando o que comumente poderia ser retratado:  a utopia.  A maneira como 

a narrativa se desenvolve é muito bem pensada. O mundo onde ser perfeito é mais 

importante que tudo nos faz pensar sobre como seria uma realidade em que as pessoas 

colocam a perfeição como único objetivo e quais as suas consequências.  

 

Palavras-chave: Literatura; Distopia; Narrativa juvenil. 

 

GÊNERO TEXTUAL CARTA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Tálita Aparecida Ali Barbo  

EMEIEF “Profº José Maris”  

(talitaalir@gmail.com)  

 

O projeto visa apresentar o gênero textual: carta em um real contexto de produção, ou 

seja, criar uma situação real com uma função social significativa. Além de desenvolver o 

comportamento leitor da criança, fazendo-a compreender a função da escrita em 

diferentes contextos. Justifica-se que é fundamental trabalhar com diversos portadores de 

texto e apresentar diferentes gêneros textuais às crianças dessa faixa-etária. Ressaltando 

que esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão previstos para a educação 

infantil na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017). Partindo do 

tema: meios de comunicação presente nas Orientações Didáticas do Sistema SESI-SP de 

Ensino da Educação Infantil, após roda de conversa para levantamento de conhecimentos 

prévios, foi realizada a leitura do livro Felpo Filva, da Eva Furnari para apresentá-los ao 

meio de comunicação: carta. Aprofundei no estudo do gênero, realizei roda de gibis e 

escolhemos o escritor Mauricio de Souza para enviarmos uma carta. Fomos aos Correios, 

postar nossa carta e conhecer o trabalho da empresa. Como resultado ao final do projeto 

foi possível observar que os alunos desenvolveram o comportamento escritor através da 

produção escrita do gênero textual: carta. Além de, permitir que fossem protagonistas da 

aprendizagem e vivenciassem uma situação real de comunicação.  

 

Palavras-chave: gênero textual; carta; meios de comunicação 

 

 

 

 

 



 
 

ANNE FRANK – A BIOGRAFIA ILUSTRADA: RECEPÇÃO DAS OBRAS POR 

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

Tamiris Helena Doratiotto Baldo (EE Joaquim Abarca. Faculdades FACCAT. 
tamirishdbaldo@gmail.com) 

Orientadora: Luciana Ferreira Leal (Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR – Paranavaí 

luciana_lea@hotmail.com) 

 

A proposta deste trabalho é a apresentação da recepção da obra Anne Frank – a biografia 

ilustrada de Sid Jakobson e Ernie Colón (2017) pelos alunos do 9ºano do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual Joaquim Abarca, localizada no munícipio de Tupã, no 

estado de São Paulo. A atividade versou sobre a leitura individual, pelos alunos, da obra  

Anne Frank – a biografia ilustrada de Sid Jakobson e Ernie Colón. O trabalho tem como 

propósito analisar o livro e sua sua linguagem imagética, além de observar  a importância 

da literatura como documento histórico para estudo e reflexão sobre determinado período 

da história.  O livro O Diário de Anne Frank, no qual a obra em questão é inspirada, é um 

relato de uma garota em sua adolescência, período em que vivencia o Holocausto. A 

personagem vivencia as transformações resultantes da adolescência, o que causa 

identificação por parte do leitor. A história atrai os adolescentes, devido ao contexto 

histórico em que ela ocorre, o regime nazista, trata-se de uma grande tragédia vivenciada 

pela humanidade motivada pelo ódio e preconceito ocorrida no período entreguerras. 

 Palavras-chave: Recepção; História; Literatura. 

*** 

EIXO TEMÁTICO 3  

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO TRABALHO DOCENTE 

 

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

Ana Flávia Lazaro Dos santos  

Orientadora:  Prof.ª Dr.Ana Cláudia Marassá Roza Boso. 

Faculdades Faccat 
(anaflavia-l@hotmail.com) 

(claudia_boso@hotmail.com) 

 

Atualmente, o lúdico tem se apresentado como uma ferramenta importante no processo 

do ensino aprendizagem das crianças e adolescentes, pois demostra ser muito atrativa, 

possibilitando a concretização dos conhecimentos. Como a maioria dos alunos tende a 

apresentar mais dificuldades na aprendizagem do conceito matemático, o lúdico está 

presente cada vez mais na rotina dos alunos, e tem apontado grandes resultados. Ao inserir 

mailto:tamirishdbaldo@gmail.com
mailto:luciana_lea@hotmail.com


 
o lúdico como ferramenta de uma aula, deve-se levar em consideração muitos aspectos, 

como a idade dos alunos, suas habilidades e características, os materiais disponíveis em 

sala de aula, a metodologia que será adotada pelo professor, que por sua vez necessita ter 

uma noção do que será explorado, como será realizado as atividades, para quem será 

direcionado, onde e para qual realidade será aplicado, verificando quais são os 

conhecimentos que a criança devem desenvolver ao final de cada atividade proposta. Ao 

realizar uma atividade atrativa, a criança abre a possibilidade de adquirir conhecimentos 

com mais facilidade. Observando a presença dos jogos no ensino aprendizagem das 

crianças e sua importância na área da educação, o presente trabalho tem como objetivo 

demonstrar a importância do lúdico nos conceitos matemáticos.  

Palavras-chave: Lúdico, importância, aprendizagem 

 

MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Aurinda de Fátima Simões da Silva  

EMEIEF “Prof. José Maris”  

(aurindafss@gmail.com)  

 

O projeto foi desenvolvido com os estudantes do Pré II D e teve como objetivos principais a 

ampliação do repertório musical e a valorização das diversas manifestações artísticas e 

culturais. Repertório Cultural é uma das competências gerais proposta pela Base Comum 

Curricular-BNCC (Brasil, 2017) na qual os estudantes tem a oportunidade de aprenderem a 

conviver, brincar, participar, conhecer-se e expressar-se por meio da música. Nas Orientações 

Didáticas do Sistema SESI-SP de Ensino da Educação Infantil o desenvolvimento do trabalho 

com a música está previsto no eixo Arte. O projeto foi desenvolvido com base na música 

Aquarela, do Toquinho. Os estudantes conheceram o autor, o gênero MPB e apreciaram a 

música por meio da audição e do vídeo. Foi oportunizado a todos, expressarem-se por meio 

da produção artística, baseada na letra da música trabalhada, fazendo uso de traços, cores e 

formas potencializando a criatividade, senso estético e autoria nas produções realizadas. Ao 

término do projeto, os estudantes organizaram as imagens de acordo com a ordem em que 

apareciam na canção.  

 

Palavras-chave: Repertório Cultural; Arte; Música 

 

WEBGAMES COM O CORPO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Edmilson Fernandes Doirado 

E.E. Profa. Helena Pavanelli Porto 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

Secretaria Municipal de Educação de Tupã 

(edoirado@hotmail.com) 

 

0O projeto didático-pedagógico surgiu a partir das aprendizagens vivenciadas na 

disciplina “Jogos em ambientes virtuais e virtualização do corpo: a inserção da temática 



 
tecnologia na Educação Física Escolar”, ofertada aos alunos do Programa de Mestrado 

Profissional em Educação Física em Rede Nacional (PROEF), na UNESP/ Faculdade de 

Ciências e Tecnologia - Câmpus de Presidente Prudente. Dentre os saberes 

experimentados na disciplina, a possibilidade de utilização de recursos tecnológicos nas 

aulas de Educação Física, a partir dos jogos virtuais, revelou-se uma proposta de ensino 

significativa, principalmente no sentido de proporcionar uma prática de ensino 

contextualizada e pautada nas reais necessidades de aprendizagem dos educandos. Neste 

contexto, os Webgames com o corpo, apresentam-se como um importante recurso a ser 

utilizado nas aulas de Educação Física, configurando-se como uma releitura de estímulos 

propostos nos jogos virtuais, transpostos para a quadra ou ambiente aberto, com a 

utilização do corpo, o qual absorve o conteúdo sugerido no jogo virtual, simulando o 

mesmo movimento, além de envolver a utilização de materiais adaptados. Considerando 

a paixão dos alunos pelos jogos virtuais de entretenimento e também a proposta dos 

Webgames com o corpo, o presente projeto tem como objetivo principal propor uma 

abordagem metodológica de ensino para o conteúdo “Jogos de invasão”, utilizando o jogo 

eletrônico “Fortnite” como um importante recurso pedagógico nas aulas de Educação 

Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os alunos se identificaram com o jogo 

proposto a ponto de reconhecerem os principais elementos e ações presentes no jogo 

virtual que pudessem ser vivenciados de maneira adaptada na aula prática, além de um 

melhor desenvolvimento, não apenas das habilidades motoras e capacidades físicas, mas, 

principalmente, no que se refere aos aspectos táticos do jogo. 

 

Palavras-chave: Educação Física; Ensino Fundamental; Webgames com o corpo.     

 

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA CIENTÍFICA PARA A FORMAÇÃO 

DOCENTE 

 
Franciele Ruiz Pasquim 

 FACCAT/Tupã  

(francielepasquim@gmail.com) 

 

Com o objetivo de compreender a importância da disciplina “Trabalho de Conclusão de 

Curso” do curso de Pedagogia das Faculdades FACCAT de Tupã, São Paulo, ressalta-se 

a contribuição desse requisito final de avaliação para a obtenção do título de graduação 

em Pedagogia. Por meio de uma pesquisa de estudo de caso, analisou-se as etapas de 

elaboração dos trabalhos monográficos das alunas do quarto ano da graduação em 

Pedagogia, em especial o aprimoramento da escrita acadêmica ao longo dos quatro 

bimestres do ano letivo de 2019. Essa etapa pode ser considerada como um ritual de 

passagem e contribui para a formação do professor-pesquisador, tendo em vista o 

desenvolvimento da autoria e o aprofundamento de temáticas indispensáveis sobre temas 

urgentes no campo da educação. Por fim, destaca-se que, no âmbito das práticas 

pedagógicas propiciadas durante a disciplina, as futuras pedagogas tiveram a 

oportunidade de conhecer e produzir conhecimento, aspectos esses indispensáveis para o 

fazer docente e para a transformação social. 

 
Palavras-chaves: Pesquisa-científica; Pesquisa em Educação; e Formação de Professores.  



 
 

 

O USO DOS JOGOS COMO FACILITADOR NA CONSTRUÇÃO DOS FATOS 

BÁSICO NA MULTIPLICAÇÃO 

Gisane Salustiano Torigoe Alves  
(gisa.salu@hotmail.com) 

E.M.E.F. Professor Odinir Magnani  

(emef.odinir@tupa.sp.gov.br) 

O trabalho foi desenvolvido com alunos do 3º ano do Ensino Fundamental no grupo de 

apoio de Matemática, a partir da necessidade dos alunos de solucionarem situações- 

problema do campo multiplicativo, atividade proposta pelo material SESI, onde a 

estratégia da soma de parcelas iguais, já dominada por eles, não estava sendo suficiente, 

devido às grandezas numéricas apresentadas nos problemas. Sendo assim, foi preciso 

criar meios para que os alunos se apropriassem dos cálculos econômicos e construíssem 

os fatos básicos, para auxiliá-los em cálculos mais elaborados. Partindo desta necessidade 

fomos para a sala de informática da escola onde os alunos entraram em contado com o 

jogo “Mantenha-se atual”, com o objetivo de aprenderem multiplicações até 10 de forma 

lúdica. Depois de vivenciado o jogo, foi oportunizado aos alunos que explicitassem o que 

haviam aprendido e principalmente os cálculos de multiplicação e a relação entre. Durante 

o desenvolvimento da unidade do SESI sobre o campo multiplicativo, os alunos 

vivenciaram os jogos “Stop da tabuada”, “Bingo da tabuada” e bingo invertido da tabuada 

com os mesmos objetivos, mas com grau de dificuldade maio, a cada jogo apresentado. 

Palavras-chave: Multiplicação; aprendizagem; jogos. 

 

PLANO DE AÇÃO: GRUPO DE APOIO 

Giselma Salustino (gy.zelma@hotmail.com) 

Ligiane Cristina P. Sanches (lilusanches.ls@gmail.com)  

Maria Helena Juliani Erler (maria_helenajuliani@hotmail.com) 

E.M.E.F. Prof. Odinir Magnani (emef.odinir@tupa.sp.gov.br) 

 

No início desse ano, constatamos através de avaliações diagnósticas (sondagens) que 

muitos alunos que ingressaram nos 2ºs anos, não estavam na hipótese alfabética, 

competência essa, que deve ser atingida ao longo do 1º ano, conforme meta estabelecida 

pela SEDUC. Sendo assim, no conselho de classe os professores e gestores propuseram 

a realização de um plano de ação em alfabetização e leitura, para sanar as dificuldades 

dos alunos, bem como promover seus avanços. Partindo desse pressuposto, iniciamos um 

trabalho de alfabetização e leitura em nossa escola com as seis turmas de 2º ano (matutino 

e vespertino), onde realizamos três sequências didáticas diferentes: alfabetização (avanço 

na hipótese e ortografia), fluência leitora (sarau de poesias e leitura com autonomia) e 

leitura de diversos gêneros (estratégias e capacidade leitora). Os alunos foram divididos 

em grupos de acordo com suas hipóteses e habilidades, onde cada aluno foi direcionado 



 
para o grupo que seria mais produtivo para suas dificuldades. Esse plano de ação ocorreu 

durante todo o ano letivo. No conselho de classe do 3º bimestre já foi possível observar o 

avanço significativo dos alunos. O trabalho será apresentado em forma oral, onde serão 

expostos dados, gráficos e fotos do plano de ação realizado.   

 

Palavras-chaves: Alfabetização; leitura; avaliação. 

 

*** 

EIXO 4 

 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL: 

POR UMA ESCOLA QUE INCLUI E NÃO APENAS INSERE. 

 

 
                                                                                                Leusia Flávia Pires Romano 

(SEDUC- Tupã-leusia_@hotmail.com) 

                                                                               Simone Mateus 

(SEDUC-Tupã-simateus35@gmail.com)       
Prof. Ms. Valdir Pedro Berti 

(Faculdades FACCAT/SEDUC-Tupã-vpberti@gmail.com) 

 

 

O presente trabalho pretende pesquisar a trajetória da Educação Especial na Rede 

Municipal de Tupã-SP. Partindo da perspectiva da Política Nacional de Educação 

Especial que reforça questões de ordem históricas e normativas, visando à garantia do 

direito a educação pública gratuita e de qualidade. A pesquisa está sendo desenvolvida e 

busca apresentar as razões que levaram a necessidade da construção do Centro de 

Atendimento Educacional Multidisciplinar (CAEM), e será feito um balanço do percurso 

que marcou a educação especial e inclusiva na Rede Municipal. Podemos através desse 

estudo compreender melhor a realidade social e educacional do município e a importância 

de ir além da oferta do serviço pedagógico especializado, pois devido o alto número de 

alunos atendidos na Rede que apresentam algum tipo de deficiência ou transtorno 

necessitando de um trabalho diferenciado para auxiliar no andamento dos laudos para que 

este aluno possa ter o acompanhamento necessário para uma educação especial inclusiva 

de qualidade para todos. No CAEM, o aluno será atendido no contraturno escolar, em 

locais dotados de recursos especializados e pedagógicos adequados às necessidades, para 

confecção do Laudo e/ou Acompanhamento e facilitando o acesso ao currículo, podendo 

ser realizado individualmente ou em pequenos grupos, de acordo com cada realidade e 

necessidade. 

 

Palavras-chave: Educação Especial e Inclusiva; Atendimento Educacional 

Especializado; Política Educacional. 

 

 

mailto:leusia_@hotmail.com
mailto:simateus35@gmail.com
mailto:vpberti@gmail.com


 
*** 

EIXO 06 

HISTÓRIA E FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA  

 

                                                                        
Andreia Alessandra Benicio Doretto (SEDUC- Tupã-seduccmei@tupa.sp.gov.br) 

Rosana Aparecida Lovato dos Santos Silva (SEDUC- Tupã-seducpedagogia@tupa.sp.gov.br) 

                                                                    Simone Mateus 

(SEDUC-Tupã-simateus35@gmail.com)       

Prof. Ms. Valdir Pedro Berti 
(Faculdades FACCAT/SEDUC-Tupã-vpberti@gmail.com) 

 

 

O seguinte resumo tem como objetivo refletir sobre os avanços nas questões que 

envolvem o direito a educação das crianças. Para tanto, se partirá de perspectivas 

históricas e pedagógicas, através de um levantamento bibliográfico realizando 

uma análise, envolvendo algumas características referentes à concepção de 

infância na Idade Média e Moderna.  O intuito é o de auxiliar na compreensão dos 

diferentes “olhares” em relação às crianças, colaborando na compreensão do 

avanço da cidadania. Tendo por fundamento a Declaração dos Direitos da Criança 

de 1959 e a proposta atual Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), 

estruturada para assegurar os  direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

(conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se), estabelecendo 

os cinco campos de experiências (Eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e 

movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações), indicando quais são as 

experiências fundamentais para que a criança aprenda e se desenvolva de acordo 

com os eixos estruturantes da educação infantil,  mediante interações e 

brincadeiras.  

 

Palavras-chave: Educação Infantil; Documentos Oficiais; Concepções de 

Criança; Aprendizagem. 
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EIXO TEMÁTICO 7 

 EDUCAÇÃO, ARTE E MOVIMENTO 

 

“ATLETISMO PARA TODOS?” 
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Everaldo Gomes   
everaldo_tupa@hotmail.com   

Roseli  Aparecida  Desperate Galdino  

galdinoroseli@yahoo.com.br   

Mauricio Izaga Castro Junior 
 mauricioisaga@hotmail.com     

 

O projeto desenvolveu-se a partir do material SESI de Ensino, Unidade 3 “Sem parar!“ 

Currículo 5º anos na  Emeief Governador Mario Covas  Emeief  Gino Bolognesi. O 

objetivo é identificar, analisar e vivenciar o esporte em diferentes possibilidades de 

espaço e número de participantes, construindo coletivamente formas de diferentes 

modalidades que compõem o atletismo; e compreender que o atletismo pode ser praticado 

por qualquer indivíduo sem preconceitos. Na primeira fase, foram feitas as seguintes 

atividades: roda de conversa com os alunos sobre o que eles conhecem sobre o tema 

atletismo; após a roda de conversa fez - se um debate entre as informações coletadas dos 

alunos como também por meio de apresentação de imagens realizada pelos professores 

(imagens de diferentes modalidades do atletismo, tais como corridas de curtas distancias, 

corrida de longa distância, arremesso de peso, salto em altura, salto a distância, salto com 

vara, lançamentos de disco e dardo.). Na segunda fase, foram feitas as seguintes 

atividades: elaboração de quais modalidades seria viável para o desenvolvimento da 

competição; os professores definiram que seriam realizadas as provas de corrida de 75 

metros, salto à distância e arremesso de peso; e definiu-se o local para realização da 

vivência. Na terceira fase, foram feitas as seguintes atividades: construções: pista para 

corrida dos 75 metros; caixa de areia para o salto à distância; e local de arremesso de peso  

Na quarta fase, foram feitas as seguintes atividades: realização do 1º torneio de atletismo 

da Emeief Governador Mario Covas e Emeief Gino Bolognesi e premiação dos 

vencedores. 

 

Palavras-chaves: Atletismo; educação física; esportes. 

 

 

 

 

ESPETÁCULO DE CIRCO 

Isabel Nunes Zacarias 

O trabalho foi desenvolvido com os alunos de quintos anos da escola Thiago Leandro 

atividade proposta no material do SESI. Na primeira atividade os professores 

apresentaram a história do circo para os alunos e realizou alguns questionamentos, para 

que pudessem compreender, os alunos participaram e mostrarem interesse pelo assunto e 

colocaram os questionamentos que já haviam assistido sobre o circo. Depois passou a 

questionar os alunos se consideravam as atividades circense uma ginástica, comprando 

as características, outro ponto questionado se o circo era um espetáculo ou uma 

competição, os alunos refletiram e construíram conhecimentos sobre os questionamentos. 



 
Outra atividade trabalhada foi o filme O rei do show, que conta a história do circo, como 

os alunos já tinham alguns conhecimentos que já haviam sido trabalhados no momento 

da reflexão souberam analisar e refletir sobre as questões no circo. Os alunos com a ajuda 

dos professores montaram um espetáculo de circo e apresentaram para os outros alunos 

da escola, durante a construção os alunos relatavam que estavam realizados, pois não 

sabiam que eram capazes de realizando devidos movimentos complexos exemplo a 

pirâmide humana, ressaltavam que estava parecido com um espetáculo de circo. No dia 

da apresentação os alunos sentiam motivados e realizados e diziam que eram um artista 

de circo e os demais alunos da escola comentavam que foi muito bom. 

 

Palavras-chave: Circo; teatro; cultura. 

 

ESPORTE FAZ BEM À SAÚDE? 
 

Luciana Machado Lopes Gutinieki   

  (lucianalopesguti@hotmail.com. 

 / EMEIEF. Nossa Senhora de Fátima. 

(Secr. Municipal de Educação de Tupã/SP). 

Marilisa Machado Modelli Corrêa. 

(nutrimarimodelli@hotmail.com.  

(CRN 15.681 – Nutricionista na Secr. Municipal de Tupã/SP).  

 

 

Este trabalho é resultante do projeto que foi desenvolvido nas aulas de Educação Física 

tendo como subsídio as orientações didáticas do Movimento do aprender Educação Física 

do método SESI de ensino, com todos os alunos entre 6 e 7 anos que estão matriculados 

no 1º ano do Ensino Fundamental, do período da manhã, na EMEIEF Nossa Senhora de 

Fátima. Essa prática pedagógica teve como objetivo problematizar as propostas que 

objetivam ensinar esportes nas escolas, ressaltando a importância de socializar valores, 

descobrir talentos e despertar nas crianças a adoção de um estilo de vida saudável. 

Considerando que os sujeitos da educação estão diariamente expostos às representações 

que circulam no meio social, a perspectiva cultural da Educação Física assume a tarefa 

de proporcionar situações didáticas, que levem os estudantes a uma compreensão mais 

ampla do esporte. A metodologia realizada teve como principal foco de que as crianças 

joguem para aprender e nessa visão norteadora de forma lúdica do trabalho realizado, as 

crianças são convidadas a desenvolver uma série de habilidades e competências 

relacionadas com as dimensões motoras, afetivas, sociais e cognitivas. Conclui-se que, 

com essa prática, os alunos aprenderão: valores morais; a pensar melhor; e a serem mais 

autônomos e criativos. 

Palavras-chave: Esporte; Jogo; Hábitos Saudáveis.  

*** 



 
EIXO 10  

POLÍTICAS EDUCACIONAIS, GESTÃO DE SISTEMAS E 

ORGANIZAÇÕES, TRABALHO E MOVIMENTOS SOCIAIS 
 

AVALIAÇÕES EXTERNAS: UM INSTRUMENTO DE APOIO À QUALIDADE 

EDUCIONAL 

 
                                                                       Mirian Rita Serrilha Alves de Oliveira 

(SEDUC- Tupã- seducemei@tupa.sp.gov.br) 

                                                                    Simone Mateus 

(SEDUC-Tupã-simateus35@gmail.com)       
Prof. Ms. Valdir Pedro Berti 

(Faculdades FACCAT/SEDUC-Tupã-vpberti@gmail.com) 

 

O atual cenário educacional brasileiro tem discutido muito sobre a ideia de “educação de 

qualidade”. A palavra qualidade se encontra presente nos documentos normativos e tem 

sido utilizada com muita frequência no meio educacional. Ocorre que o conceito de 

qualidade está muito relacionado com as Avaliações Externas, que no cenário educacional 

brasileiro ganhou grande dimensão a partir 2005, ainda que as primeiras iniciativas datam 

de 1980. A crítica que se pode ser feita em relação à qualidade do ensino e das avaliações 

externas, é quando elas são usadas apenas, como instrumentos para medir o desempenho 

dos alunos, ao invés de serem usadas como instrumento de análise e reflexão da prática 

docente. As avaliações externas podem servir para elaboração de ações de planejamento 

relacionadas com defasagem de aprendizagem do aluno, prática docente e ainda como 

indicador da necessidade de formação, colaborando para a auto avaliação do trabalho 

docente. Nesse sentido, a avaliação externa torna-se um instrumento de apoio à qualidade 

escolar, pois induz processos de aperfeiçoamento da prática educativa. 

 

Palavras-chave: Avaliação Externa; Formação; Educação de Qualidade. 

 

 


