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DESCRIÇÃO DO  

PRODUTO 
 

01) Apresentação  
 

 O produto desta dissertação é o ciclo de oficinas destinado aos professores da Educação Básica, com o 

objetivo de compartilhar com os mesmos a história de transformação da minha prática docente na tentativa de 

romper os modelos tradicionais de ensino impregnados no fazer pedagógico.  

 As oficinas subsidiarão os professores com aporte teórico emancipatório, validando os conhecimentos 

construídos por estes no decorrer do percurso profissional, promovendo a reflexão crítica do contexto 

socioambiental para (re)elaboração de suas próprias práticas promotoras da EA crítica. 

 Na transversalidade da EA crítica é que se pretende fomentar ações integradoras do conhecimento 

escolar, rompendo com a fragmentação do saber, proporcionando a formação dos sujeitos ecológicos. 

 Para tanto, esta formação continuada é proposta em três oficinas, com 4h de duração, com os temas a 

saber: 1º oficinas – O encontro com a prática; 2º oficina – EA crítica como mediadora dos conteúdos das 

Ciências da Natureza; 3º oficina – Da prática à práxis: uma superação possível. Estes encontros deverão acorrer 

mensalmente ou quinzenalmente. É necessário um espaço entre um encontro e outro para que o particioante 

tenha tempo hábil para realização da parte prática proposta na segunda oficina.  

 A metodologia deste ciclo de oficinas é baseada no curso de formação continuada Redescobrindo a 

Mata Atlântica
1
: teoria, reflexão, planejamento, realização das atividades planejadas, registro no diário, 

apresentação dos resultados obtidos.   

 Há possibilidade do desenvolvimento deste ciclo de oficinas na Associação Mico-Leão-Dourado para os 

professores dos municípios de Silva Jardim, Casimiro de Abreu e Rio Bonito. Esta metodologia também estará 

disponível na página do Laboratório de Linguagem e Desenvolvimento Humano – LALIDH/UFF 

(http://lalidh.sites.uff.br).  

                                                             
1 MENEZES, N.M.X.; BOUCKORNY, A.L.F.; MATSUO, P.M. (2012) Redescobrindo a Mata Atlântica: 

caminhos e aprendizados de um programa de formação de professores. Silva Jardim: AMLD, 88p. 
 



 

02) Objetivo do produto: 
 

Promover uma reflexão da prática docente no Ensino de Ciências na Educação Básica, a fim de romper 

modelos conservadores, inerentes às disciplinas de Física e Biologia, através da educucação ambiental 

crítica.   

 
 

03) Material e Métodos 
 

Apresentados na descrição de cada atividade. 

 
 

 

04) Segurança: 

 

Não se aplica 

 

O CICLO DE OFICINAS – PASSO A PASSO 

 

1º OFICINA – O ENCONTRO COM A PRÁTICA  

 

Programação do encontro  

- Apresentação - 50 minutos  

- Roda de conversas – 1 hora  

- Dinâmica de grupo: Desenho coletivo – 40 minitos   

- Mapeamento dos problemas no ensino das Ciências da Natureza – 1 hora  

- Avaliação da oficina e encerramento – 30 minutos  

 

Descrecrição das atividades  

 

- Apresentação 

 

Objetivo: conhecer os participantes e suas experiências marcantes no Ensino das Ciências da Natureza.  

 

Com o ambiente organizado em círculo, cada participante dirá seu nome, e em seguida, contará rapidamente 

uma experiência marcante enquanto estudante nas disciplinas das Ciências da Natureza.  

Ao final da apresentação o mediador deve ressaltar que as experiências vividas exercem influência na prática 

docente. Por isso, faz-se necessário, reconhecer os princípios, mesmo que inconcientemente estão vinculados à 

atuação do professor no cotidiano escolar. E para finalizar o mediador pode perguntar ao grupo se alguém tem 

algumas vivências para contar nesta perspectica.  

 

- Roda de conversas  

 

Objetivo: socializar com o grupo a experiência do reconhecimento dos princípios intrínsecos à prática docente. 

 

O mediador contará ao grupo, dando abertura para ser interpelado a qualque momento, a sua experiência 

decorrente da análise da própria prática narrada em sua dissertação, enfarizando como foi o reconhecimento 

dos princípios norteadores de sua prática pedagógica no encontro com os estudantes em sala de aula. Encontro 

este, promotor de um diálogo, onde o professor deixa o lugar de centralidade, como o detentor do poder de fala, 

e escuta os estudantes. Todos os encontros e diálogos ocorridos foram registrados em um diário de campo, a 

fim de resguardar a memória e refletir a prática.   

 

- Dinâmica de grupo: Desenho coletivo 

 

Objetivo: compreender a prática pedagógica como uma ação perpassada por fatores históricos, culturais e 

políticos. 

 

A sala deve ser organizada em círculo, cada participante receberá uma folha de papel sulfite (pode ser 

reaproveitada, caso tenha um lado em branco); canetinhas, lápis e giz de cera coloridos. Em seguida o mediador 

explicará que cada participante iniciará um desenho de sua preferência, após algus minutos, o mediador 



emitirar um som (pode ser uma palma, apito). Este som indica que os integrantes devem passar seu desenho 

para o colega da direita, para que este dê continuidade ao desenho, e assim se repetirá até que cada desesenho 

retorne para quem o iniciou.  

Para finalizar o mediador solicita aos participantes que deixem os desenhos no centro da sala para observação 

do grupo e pergunta como foi esta experiência.  

Com esta atividade é possível exemplificar como se constitui a prática do professor, ela é resultante de muitos 

encontros, conflitos e trocas. Em cada desenho será possível notar traços de todos os integrantes, assim como a 

trajetória do professor é traçada por acontecimentos histórios, culturais e políticos. 

 

- Mapeamento dos problemas no ensino das Ciências da Natureza 

 

O mediado deverá pedir aos participantes para que se organizem em pequenos grupos (4 a 5 integrantes). Cada 

grupo receberá uma cartolina e canetinhas coloridas. Os grupos deverão refletir e conversar sobre a realidade 

da escola onde cada professor atua e em seguida devem listar os problemas associados ao ensino das Ciências 

da Natureza.  

Os cartazes produzidos serão apresentados aos integrantes, e o mediador explicará que os problemas apontados 

serão discutidos na oficina seguinte com o compartilhamento de possibilidades para superá-los, ao menos em 

parte.  

 

- Avaliação da oficina e encerramento 

 

Os participantes preencherão uma avaliação do encontro no que diz respeito aos momentos realizados, 

apontado o que foi positivo e negativo, além de deixarem propostas para as póximas oficinas.  

E para encerrar será oferecido um lanche para socialização dos integrantes do grupo.  

 

2º OFICINA – EA CRÍTICA COMO MEDIADORA DOS CONTEÚDOS DAS CIÊNCIAS DA 

NATUREZA   

 

Programação do encontro  

- Dinâmica de grupo: Dança dos papéis - 20 minutos  

- Apresentação – Narrativas de um professor – 1 hora    

- Dinâmica de grupo: Poupança para o futuro – 1 hora e 20 minitos   

- levantamento dos conteúdos de Física e Biologia associados à dinâmica anterior – 10 minutos    

- Planejamento – 40 minutos  

- Avaliação da oficina e encerramento – 30 minutos  

 

Descrecrição das atividades  

 

- Dinâmica de grupo: Dança dos papéis
2
 

 
Cada participante receberá uma folha de revista (jornal ou papel utilizado). O mediador deve orientar os 

participantes a cortar a folha em 4 partes. Em seguida devem colocar um pedaço de papel debaixo do pescoço, 

um debaixo de cada braço e um entre os joelhos. 

O mediador informará ao grupo que vai tocar uma música, e eles deverão dançar sem deixar os papéis caírem. 

Depois de alguns segundos, o mediador avisará aos participantes que poderão deixar cair o papel que está entre 

os joelhos, mais alguns segundos, o mediador avisa que podem deixar cair o papel do braço direito, depois o 

papel do braço esquerdo e por último o papel que está no pescoço até ficarem livres para dançar. 

Para finalizar esta dinâmica, o mediador perguntará qual a sensação que os participantes tiveram ao ter que 

dançar com os papéis presos e no final quando estavam sem os papeis.  

Após o compartilhar do grupo o mediador deve traçar um paralelo, relacionado o primeiro instante da dinâmica, 

quando os integrantes dançaram limitados com os papéis presos, às metodologias tradicionais e conservadoras de 

ensino, também denominada educação bancária por Paulo Freire. O segundo instante, quando os participantes 

dançam livremente, o mediador deve associar a educação crítica e emancipatória defendida por Freire.   

 

- Apresentação – Narrativas de um professor 

 

                                                             
2
 Dinâmica extraída e adaptada de: ASSOCIAÇÃO MICO-LEÃO-DOURADO - AMLD. Redescobrindo a Mata 

Atlântica - Relatório da 1º Oficina. AMLD, 2010.  

  



Esta apresentação terá como ponto de partida os problemas no ensino das Ciências da Natureza apontados pelos 

integrantes na oficina anterior. Provavelmete, parte dos problemas listados, foram vivenciados pelo mediador no 

cotidiano escolar. E destas inquietações e angústias é concebida a dissertação que dá origem a este produto.  

Neste momento o mediador fará uma breve apresentação dos caminhos trilhados durante a dissertação, trazendo 

à cena a fundamentação teórica da Educação Ambiental Crítica como uma proposta articuladora dos conteúdos 

de Física e Biologia. Serão expostos ao grupo os exemplos de ações de EA crítica realizadas, os conteúdos das 

Ciências da Natureza associados e os resultados obtidos. O mediador deve ressaltar o processo de ensinagem 

defendido por Freire na contrução da prática apresentada. O mediador deve sinalizar também que a atividade 

seguinte é um exemplo de prática interdisciplinar que contempla os princípios da EA crítica, proporcionado a 

contrução do conhecimento de maneira desfragmentada.  

 

- Dinâmica de grupo: Poupança para o futuro
3
 

 
Objetivos: Estimular a reflexão, individual e coletiva, sobre a importância do uso sustentável dos recursos 

naturais para o equilíbrio da natureza. Investigar os efeitos do uso insustentável dos recursos naturais em todas as 

formas de vida da Terra. Identificar-se como parte integrante da natureza, encontrando oportunidades para atuar 

de forma responsável e respeitosa em relação ao meio ambiente. 

 

ÁREAS DE CONHECIMENTO INTEGRADAS: Ciências Naturais, Geografia, História, Matemática, Língua 

Portuguesa e Arte. 

 

HABILIDADES: Compreensão e interpretação de texto, organização, planejamento, identificação e solução de 

problemas, desenvolvimento da cidadania por meio de trabalho em grupo. 

 

FAIXA ETÁRIA: A partir de 9 anos. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS: Giz, lousa, cartolina, barbante, sacos de papel ou sacola plástica, cronometro ou 

relógio, papel, caneta ou lápis, mesa ampla. 

 

O QUE FAZER 

 

1. Observando o ambiente 

 

Antes de iniciar o jogo, convide os alunos a observarem o ambiente onde ocorrerá a atividade. Peça para 

identificarem de onde vem a matéria-prima de tantas coisas encontradas no local. Por exemplo: lápis, cadeira, 

roupas, paredes, cadernos, bancos, placas indicativas, entre outros. É bem provável que eles respondam apenas o 

que podem enxergar imediatamente ou o que conhecem: madeira, cimento (areia+cal) ou ferro. Estimule a 

reconstrução dos vários processos para obtenção de um produto. Ex: plantio da árvore, crescimento, corte, 

processamento da madeira, trabalho de marcenaria, transporte para a loja, compra, uso como banco de jardim. 

 

2. Constituindo as famílias 

 

Escreva na lousa uma relação de nomes da fauna, flora, rios, entre outros recursos naturais, de uma região que 

será trabalhada ao final da atividade. Inicie um debate de como seria viver, numa mesma casa, com várias 

gerações de uma família, do tataravô ao tataraneto. 

Em seguida, forme grupos de acordo com o número de alunos. Cada grupo representará uma família escolhendo 

um nome, que não pode ser repetido entre os grupos, a partir dos itens colocados na lousa, com seus vários 

membros. Dessa forma, cada integrante receberá um crachá onde escreverá o nome de sua família e quem 

representa: tataravô (ó); bisavô (ó); avô (ó); pai ou mãe, filho (a); neto (a). 

 

3. Explicando as regras e executando a primeira rodada 

 

Cada família receberá um saquinho contendo várias fichas de utilidades (Figura 01) do nosso dia a dia, que 

deverão ser espalhadas num local visível ao grupo. Assim como fazemos nossas escolhas pessoais, cada 

integrante da família poderá escolher qual utilidade mais lhe interessa num primeiro momento. 

Entregue para o membro mais velho da família a tabela (tabela 01) de controle e peça para eles se responsabilizar 

                                                             
3
 Dinâmica extraída de: Investigando a Biodiversidade: guia de apoio aos educadores do Brasil. Trad. MELO, 

Débora Agria de Oliveira; NOCETTI, Sylvia Oliveira. Belo Horizonte, Brasília: Conservação Internacional, 

WWF-Brasil, Instituto Supereco, 2010.  



pelas anotações durante o jogo. A primeira anotação a ser feita é o tipo de utilidade que cada membro da família 

escolher. 

 

Tabela 01: Modelo da tabela de controle 

 
Fonte: Adaptada de Conservação Internacional e WWF-Brasil (2010) 

 

Em seguida, coloque uma mesa disposta no centro do espaço para a atividade e exponha todas as fichas com as 

matérias-primas, recursos naturais, (figura 01) voltadas para cima. Explique aos grupos que a mesa representa o 

planeta Terra com todos os recursos necessários para produzir o que precisamos no dia a dia. Cada participante 

terá de pensar quais recursos naturais irá retirar e que quantidade irá precisar para produzir aquilo que escolheu 

anteriormente. 

Na primeira rodada, ao som do apito, cada membro das famílias, em ordem cronológica (da geração mais velha 

até a mais nova), terá 5 segundos para ir até a mesa e retirar todos os recursos necessários para a produção da 

utilidade escolhida. Sempre que se ouvir o apito, será a dica para o aluno retornar ao círculo, dando a vez a outro 

integrante, e assim sucessivamente até todos terem conseguido retirar o que necessitam. A família irá se reunir 

novamente para contabilizar os resultados obtidos, completando a tabela da primeira rodada. 

 

Figura 01: Exemplos das fichas de recurso natural, utilidades e problemas ambientais. 

 



 
Fonte: Extraído de Conservação Internacional e WWF-Brasil (2010) 

 

 

4. Analisando os resultados obtidos  

 

Um representante de cada família irá expor à classe os tipos e o total de recursos naturais retirados. Para facilitar 

a comparação, vá anotando os resultados na lousa. Em seguida, estimule os alunos a refletirem sobre suas 

escolhas pessoais e sobre o consumo responsável dos recursos naturais. Algumas questões são sugeridas para 

dará o debate, contudo elas poderão ser adaptadas de acordo com o perfil dos grupos: 

 Todos os membros das famílias conseguiram supri suas necessidades, ou seja, conseguiram retirar as 

matérias-primas para a produção das utilidades escolhidas? 

 Faltou matéria-prima para alguém ou para algo? Por quê? 

 Como se sentiram as ultimas gerações – filhos (as) e neto(as)? Havia recursos naturais disponíveis? 

 As utilidades escolhidas garantiram a sobrevivência da família por muito tempo? 

 Quantas famílias teriam condições de suprir novas necessidade/utilidades com as fichas de matérias-

primas que sobraram na mesa? 

 Quais fichas de utilidades poderiam ser descartadas? Quais não foram escolhidas e seriam 

indispensáveis para a sobrevivência na Terra? 

5. Executando a segunda rodada 

 

Peça aos grupos para retornar todas as fichas ao lugar original. Retome o conteúdo “Consumo responsável” e 

explique que, em nosso dia a dia, podemos repensar nossas escolhas. Nessa rodada, cada família terá uma nova 

oportunidade para escolher as fichas de utilidades e retirar novamente apenas o que acha necessário para sua 

sobrevivência. No entanto, as escolhas da rodada anterior interfeririam no equilíbrio da natureza. Assim, cada 

família sorteará um problema ambiental (Figura 01) que limitará a retirada de algumas fichas de matéria-prima. 

Por exemplo, a família Capim Dourado sorteou a ficha água poluída e não poderá retirar o recurso “água” nesta 

rodada. 

Antes de iniciar, peça para as famílias discutirem sobre quais recursos naturais precisarão realmente ser retirados 

e em quais quantidades, pois, desta vez, elas poderão compartilhar as matérias-primas entre as gerações. Por 

exemplo, a ficha árvore retirada pelo “avô” poderá ser utilizada por mais três gerações porque foi usado um 

sistema de manejo florestal e o recurso se renovou neste tempo. Após as combinações iniciais, dê início à 

segunda rodada, procedendo do mesmo modo da primeira. 

 

 

6. Analisando os resultados da segunda rodada 

 

Um representante de cada grupo irá expor para a classe os resultados alcançados, que serão contabilizados na 

lousa. Peça também que, durante a exposição comentem as novas escolhas da família em relação às fichas de 

utilidades. 

Estimule a comparação dos resultados das duas rodadas, em relação à quantidade de recursos retirados e 



comportamento do grupo. 

Algumas questões podem ajudar na discussão: 

 Quais as consequências do uso excessivo e não planejado dos recursos naturais para as gerações 

futuras? 

 Como as famílias se sentiram ao compartilhar os recursos naturais entre as gerações? Houve 

preocupação em retirar apenas os recursos disponíveis? 

 Como podemos contribuir para que as gerações futuras recebam um planeta saudável? 

 

Conclua esta etapa, lembrando a importância do manejo sustentável dos recursos naturais e a responsabilidade 

individual quanto às escolhas pessoais do dia a dia, que podem contribuir para a conservação da biodiversidade. 

 

Sugestões: A partir deste jogo, é possível elaborar um projeto pedagógico interligando várias áreas do 

conhecimento como: a elaboração artesanal do jogo pelos alunos; a construção da história da devastação e da 

ocupação geográfica humana de uma determinada região; a pesquisa dos recursos naturais; o levantamento da 

cultura das populações tradicionais e indígenas; o cálculo da quantidade de alguns recursos disponíveis, como 

uma quantidade de água potável ou quanto a escola consome de água durante um mês; a tradução das fichas e 

demais conteúdos para língua inglesa, entre outras ideias. 

 
  

- levantamento dos conteúdos de Física e Biologia associados à dinâmica anterior 

    

O mediador deverá orientar os participantes a formarem grupos entre 4 e 5 integrantes. Em seguida os grupos 

deverão relacionar os conteúdos de Física e Biologia que podem ser trabalhados de forma integrada com a 

dinâmica “Poupança para o Futuro”. Para finalizar os grupos deverão apresentar na planária os conteúdos 

relacionados.  

 

- Planejamento 

  

Com a formação dos mesmos grupos da atividade anterior, cada professor receberá uma ficha de planejamento, 

onde os memos irão propor uma prática na perspectiva da EA crítica que promova um diálogo entre as Ciências 

da Natureza. Esta ação deverá ser desenvolvida com os estudantes. O mediador deverá orientar aos professores 

a registragem a relaização desta atividade em um diário de campo destacando informações como: objetivos, 

procedimentos e técnicas realizadas, interação com os estudantes e aprendizagem.  

Se possível, na próxima oficina, o professor deverá levar exemplos das atividades realizadas pelos estudantes 

(Um texto, fotos, representações) que será compartilhado no mento “trocas de experiências”.   

 

- Avaliação da oficina e encerramento  

 

Os participantes preencherão uma avaliação do encontro no que diz respeito aos momentos realizados, 

apontado o que foi positivo e negativo, além de deixarem propostas para as póximas oficinas.  

E para encerrar será oferecido um lanche para socialização dos integrantes do grupo.  

 

3º OFICINA – DA PRÁTICA À PRÁXIS: UMA SUPERAÇÃO POSSÍVEL   

 

Programação do encontro  

 

- Dinâmica de grupo: Um bichinho diferente - 25 minutos  

- Apresentação – Da prática à práxis: uma superação possível – 45 minutos     

- Estudo do meio – 1 hora e 30 minitos  

- levantamento dos conteúdos de Física e Biologia associados ao estudo do meio – 10 minutos  

- Apresentação das ações realizadas e trocas de experiências – 40 minutos   

- Avaliação da oficina e encerramento  

 

Descrição das atividades  

 

- Dinâmica de grupo: Um bichinho diferente 
4
 

                                                             
4
 Dinâmica extraída e adaptada de RH PORTAL, disponível em: https://www.rhportal.com.br/dinamicas-de-

grupo/dinmica-da-ordem/, acessado em 18 de fevereiro de 2019.  



 

Material utilizado: folha de sulfite, canetinha colorida.  

 

O mediador distribuirá a cada participante uma canetinha e uma folha de sulfite em branco e deverá orientar ao 

grupo a desenhar um animal que possua: porte elevado, olhos pequenos, rabo comprido, orelhas salientes, pés 

enormes, coberto de pelos. Depois que todos terminarem de desenhar, pedir que coloquem o desenho no chão, 

um ao lado do outro, de forma que o grupo possa visualizar cada um. Em seguida o mediador mostrará ao grupo, 

como cada um se expressa de forma diferente, diante das mesmas orientações, pois cada um reage de acordo com 

suas experiências, e que cada um vê o mundo de maneira diferente. Após notar a diversidade das representações, 

o mediador deverá chamar a atenção para a diversidade de práticas presentes no contexto escolar. Podemos estar 

num mesmo contexto, mas a prática de cada professor sempre será singular. O objetivo deste momento não 

deixar manuais para realização da EA crítica, como superar das dificuldades no ensino-aprendizagem das 

disciplinas das Ciências da Natureza, mas promover estas discussões, gerando reflexão das nossas ações, para 

concepção de práxis emancipatórias. O mediador perguntará ao grupo quem gostaria de compartilhar como foi 

participar desta dinâmica.  

 

 

- Apresentação – Da prática à práxis: uma superação possível  

 

Este momento será para socialização do processo contrutivo da práxis pedagógica. Inicialmente serão 

compartilhados os primeiros registros do diário de campo, onde é apresentada a prática pela prática, detalhes do 

ambiente escolar, da rotina da exposição dos conteúdos, avaliações, relação entre o professor e estudantes. A 

partir do encontro destes registros com o referencial teórico é que se dá a reflexão do que foi feito, possibilitando 

a identificação de traços conservadores que precisavam ser rompidos para uma troca libertadora com os 

estudantes, ao mesmo tempo, ocorreu o reconhecimento de princípios da EA crítica intrínsecos à prática que 

precisavam ser potencializados. Em seguida será apresentada uma prática reelaborada, visando superar os 

problemas identificados no primeiro instante, além dos resultados obtidos com os estudantes.  

O mediador deve ressaltar a importância do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências da Natureza – 

UFF na promoção deste olhar crítico e reflexivo, incentivando o grupo a buscar espaços como este para 

construção e reconstrução contínua, reconhecendo a condição de sujeitos históricos e inacabados.  

 

- Estudo do meio 

 

O mediador deverá compartilhar a experiências vivênciada no estudo do meio apresentado na dissertação. 

Ressaltando os conteúdos de Física e Biologia que foram trabalhados através desta proposta da EA crítca. 

 

Tabela 01: Conteúdos de Biologia e Física articulados através do estudo do meio 

Biologia Física 

Unidades de Conservação 

Biodiversidade  

Fragmentação florestal  

Mata Atlântica 

Ecologia  

Ondas eletromagnéticas 

Ondas mecânicas 

Propriedades das ondas (frequência, comprimento de 

onda e velocidade) 

Reflexão  

Decomposição da luz branca  

 

Após compartilhar esta experiência, os participantes serão convidados a fazer um estudo do meio no entorno do 

local da oficina. Estes devem atentar-se para as condições do ambiente, interações do homem com a natureza. As 

percepções deste ambiente devem ser registradas através de textos livres, tópicos, desenhos. Retornando para a 

sala o grupo apresentará o registro de suas observações. O mediador deve salientar que as condições sociais e 

econômicas entãos associadas à forma que o homem percebe o ambiente e o modifica. E esta modificação revela 

se este encherga-se integrado ou dissociado desta paisagem.  

 

- levantamento dos conteúdos de Física e Biologia associados ao estudo do meio  

 

O mediador deverá orientar os participantes a formarem grupos entre 4 e 5 integrantes. Em seguida os grupos 

deverão relacionar os conteúdos de Física e Biologia que podem ser trabalhados de forma integrada com o 

estdudo meio. Para finalizar os grupos deverão apresentar na planária os conteúdos relacionados.  

  

- Apresentação das ações realizadas e trocas de experiências  

 



Este momento será para apresentação dos resultados dos trabalhos que foram planejados na oficina anterior, e 

realizados em sala de aula com seus estudantes. Capa participante terá um local reservado para exposição dos 

seus trabalhos, um professor poderá visitar o trabalho do outro. Este momento é para troca e socialização das 

experiências vivenciadas.   

 

- Avaliação da oficina e encerramento  

 

Os participantes preencherão uma avaliação do encontro no que diz respeito aos momentos realizados, apontado 

o que foi positivo e negativo. E para encerrar será oferecido um lanche para socialização dos integrantes do 

grupo.  

 

 

 
 

 

 


