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APRESENTAÇÃO

A formação continuada de professores é muito importante para 
que sejam discutidas as temáticas e aspectos que muitas vezes não são 
contemplados ou são pouco discutidos durante a formação inicial. Um 
dos aspectos que geralmente fica sem a devida compreensão é a questão 
da escrita científica e a necessidade de divulgar as ações pedagógicas 
que são desenvolvidas em sala de aula. 

Assim, uma das ações previstas pelo Projeto de Extensão “IFMT 
presente!”, refere-se a oferta de formação continuada aos professores 
que atuam na educação básica dos municípios da Região Araguaia 
Xingu sobre a importância da divulgação científica das atividades que 
desenvolvem em suas práticas educativas. 

A equipe executora do projeto, juntamente com as Assessorias 
Pedagógicas, Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da 
Educação Básica de Mato Grosso (CEFAPRO) e secretarias municipais 
de educação, organizaram essa ação formativa com 5 (cinco) turmas. 
Sendo que a proposta foi a realização do curso em suas etapas: uma 
inicial para desenvolver os conceitos teóricos, e outra para que fossem 
socializadas as experiências relatadas por meio de um texto científico. 
A primeira etapa foi em momentos e locais distintos para cada turma, 
porém a etapa conclusiva foi realizada em conjunto.

A primeira etapa de formação para a primeira turma de 
professores ocorreu em julho de 2019 no CEFAPRO. A segunda turma 
teve a formação no mês de agosto e ocorreu na Câmara de Vereadores 
do município de Santa Cruz do Xingu. O primeiro encontro presencial 
da terceira turma ocorreu em setembro e ocorreu na UNEMAT da 
cidade de Vila Rica. No início de outubro, a quarta turma se reuniu 
na Escola Estadual Santo Antônio, Agrovila Pé de Caju, e na semana 
seguinte na Escola Estadual Sol Nascente, Agrovila Lumiar, ambas na 
zona rural do município de Confresa. 

Durante essa primeira etapa de formação, foram abordados 
os seguintes assuntos: Conceito de Pesquisa; Elementos do Projeto de 
Pesquisa (tema, problema, justificativa, objetivos, referencial teórico, 
metodologia, cronograma); Estado do conhecimento da teoria existente 
sobre o assunto; Fontes e técnicas de busca; Método escolhido (Tipo 
de pesquisa, abordagem, caracterização do campo, instrumentos 
de coleta de dados, metodologia de análise, ética); Apresentação e 
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discussão de resultados; Redação científica e cuidados na apresentação 
do texto final. A intensão foi organizar e desenvolver oficinas sobre a 
elaboração de projetos de pesquisa e a redação de seus resultados por 
meio de resumos.

Ao término da formação todos os participantes foram 
convidados a relatar alguma prática educativa por meio da redação de 
um resumo simples que seria socializado com todo grupo na segunda 
etapa coletiva do curso. Os participantes foram instigados a enviarem 
com antecedência os resumos para que, havendo necessidade de ajustes, 
os mesmos poderiam estar realizando, uma vez que a finalidade do 
curso era o exercício da escrita científica.

No dia da socialização, todos os autores dos textos socializaram 
seus resumos na íntegra e após apresentar a prática educativa 
desenvolvida eram avaliados sobre os elementos contidos nesses 
resumos. Em mãos dos textos produzidos e socializados, foi organizado 
esse e-book intitulado “A escrita científica na Educação Escola” no 
intuito de socializar as práticas pedagógicas desenvolvidas com mais 
pessoas além dos participantes. Acredita-se que outros profissionais 
possam aprender com os relatos e adaptar as propostas de acordo com 
suas necessidades.

Cabe ressaltar que a publicação da presente obra foi viabilizada 
com recursos financeiros do próprio Projeto de Extensão “IFMT 
presente!” (aprovado no Edital 28/2019-RTR/PROEX - Apoio a 
Extensão, da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) do IFMT). 

Nesse sentido, além de aprofundar o conhecimento teórico 
sobre a escrita científica, mais especificamente a um tipo textual que 
é o resumo simples, a intensão foi com que as práticas educativas que 
são desenvolvidas nas escolas fossem registradas e socializadas. Em 
síntese, a presente publicação visa à socialização de saberes para além 
do momento e do espaço em que aconteceu esse curso de formação 
continuada.

Desejo a todos uma boa leitura!

Prof. Dr. Marcelo Franco Leão

Organizador da obra



13

INDISCIPLINA NA SALA DE AULA DO 8º 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 
ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO

Adriana de Jesus Ramos 1

Eliane do Carmo Ferreira 2

Valdezira da Silva Oliveira 3

RESUMO: Os adolescentes têm uma certa tendência a serem mais 
indisciplinados já que é uma fase de transição entre criança e jovem, 
na qual as emoções e os hormônios estão à flor da pele. A indisciplina 
vem afetando o desempenho dos estudantes em sala de aula, na 
qual o desrespeito entre colegas e até com o professor é algo que 
acontece quase que diariamente. Essa intervenção pedagógica teve 
como objetivo promover práticas que possam contribuir para sanar 
ou minimizar a indisciplina na sala de aula da turma do 8º ano do 
Ensino Fundamental da Escola Estadual Santo Antônio. Devido a esta 
dificuldade no comportamento dos estudantes em sala de aula, em 
que provoca a dispersão aos demais impossibilitando o rendimento 
na aprendizagem, reconhece-se a necessidade de aprofundar nas 
pesquisas de metodologias que possam facilitar os procedimentos 
de práticas pedagógicas. Mediante essa problemática, adotamos 
atividades motivacionais e a reorganização do contexto didático 
com a participação dos estudantes. Observou-se participação e 
interesse pelas aulas, maior concentração dos estudantes e um 
ambiente mais disciplinado no decorrer das aulas. Logo, por meio das 
propostas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, os estudantes 
demonstraram interesse em interagir uns com os outros e tornar o 
ambiente mais favorável para a aprendizagem. 

Palavras-chave: adolescentes, indisciplina, metodologias diferenciadas. 

1  E.E Santo Antônio (drika.jramos@hotmail.com)
2  E.E Santo Antônio (elianedocarmomt2016@gmail.com)
3  E.E Santo Antônio (valdeziraso07@gmail.com)
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OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
NA ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO CARLOS 

DA CUNHA NETO NO MUNICÍPIO DE 
CONFRESA/MT

Adriane Pereira Carneiro4
Gláucia de Jesus Santos Boton5

Quésia Francisca da Silveira Magalhães6
Valdelice Pereira da Silva Barros7

RESUMO: O presente trabalho discute sobre os desafios da Educação 
Especial na Escola Estadual Teotônio Carlos da Cunha Neto no 
município de Confresa-MT. O mesmo tem como objetivo proposto 
verificar a prática pedagógica dos professores, investigar sobre a 
formação continuada e refletir o conceito de inclusão juntamente com 
os profissionais da instituição mencionada. Sua metodologia descreve 
uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, conduzida por 
questionários realizados com professoras da escola. De acordo com a 
análise das respostas obtidas, percebe-se que de fato ainda não existe 
uma inclusão, mas apenas a inserção dos alunos com deficiência, 
configurando assim, somente o processo de integração na escola, 
tendo em vista que não lhe é possibilitado os meios necessários para 
que estes desenvolvam plenamente os aspectos intelectuais, sociais, 
afetivos, cultural e físico. Considera-se que, faz-se necessário que a 
escola em suas práticas docentes sejam aperfeiçoadas, modernizadas, 
reestruturadas a partir de formações internas e externas, assim como, 
mais ações/investimentos/valorização por parte do governo afim de que 
as necessidades deste público sejam atendidas em suas especificidades, 
minimizando assim, a exclusão.

Palavras-Chave: educação especial, inclusão, práticas pedagógicas.

4 - E. E. Teotônio C. C. Neto (adriane.carneiro@hotmail.com)
5 - E. E. Teotônio C. C. Neto (glauciaboton@hotmail.com)
6 - E. E. Teotônio C. C. Neto (quesia.magalhaes@hotmail.com)
7 - E. E. Teotônio C. C. Neto (valbarrospedagoga@hotmail.com)
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AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
DESENVOLVIDA NA ESCOLA ESTADUAL SOL 

NASCENTE NA TURMA DO 9º ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL

Alcione dos Santos Silva8

Lucélia Santos de Paula Miranda9

Rosalina de Almeida Ramos Escobar10

RESUMO: A Educação Ambiental é um conjunto de práticas 
voltadas para sensibilizar as pessoas dos problemas ambientais. 
Esse assunto transversal pode ser apresentado pela vertente crítica 
ou conservacionista. O objetivo de texto é relatar as ações da Escola 
Estadual Sol Nascente, desenvolvida com os alunos concluintes do 
Ensino Fundamental dessa escola do campo. Esse estudo configura-
se um relato de experiência, ocorrido durante o 3º bimestre letivo de 
2019 e que envolveu 16 estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental 
da referida escola, localizada no Projeto de Assentamento Confresa 
Roncador, Agrovila Lumiar. Alguns resultados já são evidentes, mas 
outros serão de longo prazo. As ações planejadas envolvem o plantio 
de mudas de árvores, com isso o aprendizado se tornou além da teoria, 
sendo também aplicado de maneira prática. Logo, é possível afirmar 
que o projeto de Educação Ambiental possibilitou uma aprendizagem 
para além do aspecto cognitivo, pois trabalha com as habilidades, ou 
seja, com a instrumentalização dos estudantes, professores e outros 
profissionais envolvidos na ação.

Palavras-chave: Educação ambiental, experiência, prática educacional.

8 – Escola Estadual Sol Nascente (alcionetati2014@gmail.com)
9 – Escola Estadual Sol Nascente (luceliamiranda2015@gmail.com)
10  – Escola Estadual Sol Nascente (rosalinaramosescobar2015@gmail.com)
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LEVANTAMENTO DE ESTRATÉGIAS DE 
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 

ESCOLAR

Ananias de Melo Oliveira11

Osmar Valadares Oliveira 12

Grace Alves Fagundes Oliveira13

RESUMO: No ambiente escolar contamos com muitos bens comuns 
que constituem o patrimônio público. Dentre os bens materiais da 
escola podemos citar as cadeiras, carteiras escolares, bebedouros, 
armários, portas e tantos outros. O objetivo desse estudo foi levantar 
estratégias de conservação do patrimônio público escolar. Trata-se de 
um levantamento exploratório, de abordagem qualitativa que buscou 
nos Periódicos Capes em textos publicados nos últimos 10 anos. Esse 
levantamento foi realizado no 2º semestre de 2019. Foram utilizadas 
as seguintes palavras de busca: estratégias, conservação, patrimônio 
público escolar. Forem encontradas as seguintes estratégias: 
mapeamento do estado de conservação por salas, campanhas com 
palestras para sensibilização dos estudantes, conter no regimento 
escolar ações reparatórias no caso de danos, monitoramento por vídeo, 
entre outras. Percebe-se que a conscientização é o primeiro passo e a 
ação mais eficaz para conservar o patrimônio escolar. Logo, o estudo 
indica que é possível adotar estratégias de conservação na instituição 
de ensino, pois todos que estão envolvidos nela tem que se preocupar 
de conservar a escola para ter uma estrutura boa e de qualidade.

Palavras-chave: conservação, conscientização, patrimônio escolar.

11 -Escola Estadual Sol Nascente (ananiasdemelooliveira@gmail.com)
12 -Escola Estadual Sol Nascente (osmarconfresa@gmail.com)
13 -Escola Estadual Sol Nascente (gracealvas2016@gmail.com)
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INFLUÊNCIA DA FEIRA DE CIÊNCIAS DA 
ESCOLA MUNICIPAL VIDA E ESPERANÇA 

PARA A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DE 
CONFRESA/MT

Andréa de Jesus Ramos14

Edson da Silva Guimarães15

                                                                                       
RESUMO: A Feira de Ciências da Escola Municipal Vida e Esperança 
(EMVE) de Confresa MT, aconteceu dia 20 de setembro de 2019, 
com apresentação de diversos trabalhos de pesquisas científicas, 
mais especificamente com temas sobre a biodiversidade. Sabe se que 
eventos científicos auxiliam no desenvolvimento do eu investigador, o 
que contribui significativamente para a construção do conhecimento. 
Assim, este trabalho teve como objetivo analisar se a feira de ciências 
influenciou o eu pesquisador dos alunos do 6° ano da EMVE e do 
6° ano da Escola Estadual Plena, que assistiram as apresentações 
científicas e culturais, ambas escolas de Confresa. Neste contexto, o 
estudo buscou compreender a influência que tal evento exerce sobre 
a vida estudantil do aluno.  Para a obtenção das informações, foram 
utilizadas diversas técnicas de pesquisa, como, estudo de caso, onde a 
observação sistemática “in loco” foi bastante frequente, questionário 
fechado e aberto, além de pesquisa bibliográfica. A pesquisa aconteceu 
na segunda quinzena de setembro do ano 2019. Foram aplicadas 4 
questões, há 97 alunos, sendo 3 fechadas e uma aberta. A primeira 
pergunta questionava se já haviam exposto trabalho em uma feira 
de ciências, onde 52% responderam que sim e 48% responderam que 
não. Na segunda pergunta questionava se eles já participaram ou se 
após essa participação continuaram tendo gosto pela pesquisa, assim 
66 % responderam que sim e 34% responderam que não. A terceira 
pergunta questionava se consideravam a feira de ciências importante 
incentivo para seu ensino aprendizagem, sendo que 89% responderam 
que sim, contribui de maneira significante e 11% responderam que 
não percebem nenhuma influência. Na quarta questão foi pedido o 

14 -(and.j_ramos@hotmail.com)
15 -(edisonsilva15@hotmail.com.br)
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relato das experiências vivenciadas no dia da feira de ciências, onde 
a maioria dos textos relatou “surpresa na qualidade das explicações”, 
“arrependimento por não ter participado”, “felicidade com o resultado 
alcançado” e com esses dados mais a observação sistêmica pode se 
perceber que o resultado foi satisfatório. Assim, conclui-se que a 
influência acontece de fato e de forma significativa, como mostra os 
resultados.

Palavras-chave: Feira de ciência, Influência, Pesquisador.
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COLORINDO COM ALEGRIA: UM RELATO 
DE EXPERIÊNCIA DESENVOLVIDA NA 

ESCOLA PLENA DE CONFRESA

Claudileide Cazavechia Kremer16

RESUMO: Assim como a escrita, a arte está em todos os lugares que 
possamos imaginar. Esse tipo de linguagem pode ser utilizado no 
descortinar do cotidiano dos estudantes para melhor desenvolver a 
aprendizagem. Esse estudo teve o objetivo de sensibilizar os estudantes 
do CEJA Creuslhi de Souza Ramos – Escola Plena, com a organização 
dos espaços coletivos por meio do desenho e da pintura realizada por 
estudantes da disciplina eletiva “colorindo com alegria”. Trata-se de 
um relato de experiência, de abordagem qualitativa, ocorrido no do 
primeiro semestre de 2019 e que envolveu 24 estudantes dessa escola, 
que pertenciam a diferentes turmas do Ensino Fundamental. Foi um 
período de construção colaborativa e de grandes aprendizados. Por meio 
dessa intervenção, os estudantes expressaram sua arte que se tornou 
pública em formato de murais. Ao ar livre, foi preciso que a imaginação 
fluísse, bem como os sentimentos, que foram transferidos inicialmente 
para o papel, por meio de um simples desenho, e posteriormente 
concretizados nas paredes da escola por meio da pintura dos painéis. 
Com as pinturas desses espaços coletivos foi envolvida a criatividade 
dos estudantes. Acredita-se que foi grande o esforço empregado 
para melhor desenvolver e concretizar sua arte em campos abertos. 
Logo, o ensino de artes na escola pode auxiliar significativamente na 
aprendizagem dos estudantes, pois envolve sentimento, criatividade, 
fantasia, linguagem, comunicação e imaginário.

Palavras-chave: Artes, Espaços coletivos, Pintura.

16  – SEDUC/MT (leyde_kremer@hotmail.com)
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A DIFICULDADE NA LEITURA E 
INTERPRETAÇÃO DE ALGUNS ALUNOS 

DO QUINTO 5º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL 

SANTO ANTÔNIO

Cristiane da Silva Oliveira17

Valdezira da Silva Oliveira18

 
RESUMO: Aguçar o interesse dos alunos pela leitura e interpretação 
de textos é uma necessidade. Com base nas observações, percebe-
se que alguns alunos do 5º ano do Ensino Fundamental apresentam 
dificuldades na leitura e interpretação de textos, demostrando 
desinteresses e dificuldades nessa prática. Diante disso, percebe-se 
a necessidade de leitura e pesquisas, abordando metodologias que 
venham contribuir para a melhoria na prática pedagógica afim de 
aguçar o interesse desses alunos em ler e interpretar textos. Por isso, 
é necessário desenvolver um trabalho cujo enfoque principal seja 
o uso da linguagem oral e escrita (fala e escuta), leitura, produção e 
interpretação de textos, considerando a análise e reflexões sobre a língua 
no processo de ensino e aprendizagem, com capacidade de apreciar 
textos literários, selecionar textos de acordo com o propósito de sua 
leitura. Propõem-se atividades lúdicas desenvolvendo a construção do 
ensino e aprendizagem, promovendo a interação dos alunos com textos 
instrutivos e de variados gêneros, tais como poemas, charge, história 
em quadrinhos, fábulas, mitos, crônicas, textos jornalísticos e contos. 
Dessa maneira será possível desenvolver e valorizar a leitura, escrita, 
produção e interpretação de textos, apreciando as características das 
diferentes linguagens, tornando a aula produtiva e prazerosa. Logo, 
percebe-se que os alunos interagiram na leitura interpretação e 
produção das atividades envolvidas com criatividades e desenvolturas, 
demostrando interesse em participar, aprender e aprimorar seus 
conhecimentos de formas gratificantes para alunos e professora.

Palavras chaves: Interpretação, Leitura, Ludicidade.

17  – Escola Estadual Santo Antônio (cristianedso08@gmail.com)
18 – Escola Estadual Santo Antônio (valdeziradaso07@gmail.com)
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DO ILETRISMO À CIDADANIA: UMA AÇÃO 
DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA 

REGIÃO NORTE-ARAGUAIA

                                                                                       Cristina Galvão19

Maria Aparecida da Silva20

Eliene Coelho Silva21

RESUMO: O objetivo do presente estudo é refletir sobre os processos 
de ensino e aprendizagem da leitura, oralidade e escrita, no contexto 
da formação de professores, oferecida pela Olimpíada de Língua 
Portuguesa Escrevendo o Futuro. Trata-se de um relato de experiência, 
cuja abordagem é qualitativa. Os encontros formativos foram 
realizados em 2019 e envolveu 98 professores dos sete municípios que 
compõe o polo de Confresa. As atividades foram registradas por meio 
de um instrumento avaliativo que foi um questionário. Nas formações 
foram realizadas leituras, atividades em grupos, dramatizações, 
debates, ensaios de documentários, declamações poéticas, exposição 
oral e escrita, na perspectiva do concurso de textos participantes da 
olimpíada. Enquanto concepções teóricas de linguagens, a formação 
foi pautada na sociointeracionista de Joaquim Dolz e Roxane Rojo, 
afiliados ao grupo de Genebra. Esperava-se como resultados que os 
professores reconhecessem a relevância do ensino dos gêneros textuais 
na perspectiva da prática social, da cidadania e da superação do 
iletrismo, na região Norte Araguaia. Contudo, observamos que ainda 
temos muitos desafios a serem superados na formação dos docentes 
de Língua Portuguesa, quanto à concepção teórica que fundamenta 
as práticas de letramentos na escola, bem como a necessidade de se 
constituir enquanto leitor e autor na produção de gêneros multimodais 
para então promover tais capacidades no âmbito escolar, como assim 
normatizam os fundamentos teóricos metodológicos de ensino. 

Palavras-chave: Cidadania, Formação continuada, Iletrismo, Língua 
Portuguesa.

19 - CEFAPRO/SEDUC (cristinagalvao_luciara@hotmail.com )
20 - CEFAPRO/SEDUC (mapsilva2006@hotmail.com)
21 - /CEFAPRO/SEDUC (coelho_elipan@hotmail.com)
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AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DOS 
MORADORES DOS PROJETOS DE 

ASSENTAMENTOS SANTO ANTÔNIO DO 
FONTOURA I E III QUANTO O DESCARTE 

CORRETO DE LIXO DOMÉSTICO

Elisiane Rosa de Oliveira Miotto22

Maksimilla Vieira Martins Ramos23

RESUMO: Um preocupante problema ambiental observado na zona 
rural envolve o descarte irregular de lixo. Em nossa realidade local 
isso é observado às margens de estradas vicinais dos Projetos de 
Assentamento Santo Antônio do Fontoura I e III, além de não ter a 
coleta regular de lixo na agrovila Pé de Caju. Esse estudo teve o objetivo 
de sensibilizar a população local quanto à forma correta de descarte do 
lixo doméstico. Realizado no segundo semestre de 2019, esse estudo 
envolveu os alunos do Ensino Médio e 7º Ano do Ensino Fundamental 
da Escola Estadual Santo Antônio, localizada na zona rural de Confresa/
MT. Como estratégia de estudo foram realizados leitura, pesquisa em 
sites, visita em locais com lixo irregular, confecção de placas “proibido 
jogar lixo”, produção de objetos com materiais reaproveitados, coleta 
seletiva de lixo, reutilização de lixo, documentário e artigo de opinião.  
A pesquisa apontou que os moradores descartam o lixo em locais 
inadequados por falta de informação, sensibilidade e aterro sanitário 
na agrovila. Logo, é preciso aterro sanitário, uma vez que, o descarte 
em local inadequado é desrespeito com o meio ambiente e com a saúde 
pública.             

Palavras-chave: Lixo, Reutilização, Sensibilização.

22 -E. E. Santo Antônio (elisiane-oliveiramiotto@hotmail.com)
23 -E. E. Santo Antônio (maksimilla.gh@gmail.com) 
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ARBORIZAÇÃO NA ESCOLA ESTADUAL SOL 
NASCENTE

Emiliana Silva Tiarini24 
Isael Moraes De Souza25

Raquel Batista De Oliveira26

RESUMO: Todo ambiente coletivo fica mais agradável quando é 
arborizado. Por isso a importância de desenvolver esse projeto de 
arborização na Escola Estadual Sol Nascente, localizada na Agrovila 
Lumiar, município de Confresa. O presente projeto teve como objetivo 
deixar o ambiente escolar mais agradável e saudável, proporcionando 
inclusive uma melhor qualidade de vida aos estudantes, além de 
proporcionar conhecimentos relacionados à questão de Educação 
Ambiental. A metodologia adotada, desde o início do ano letivo de 
2019, envolveu a realização de pesquisas sobre informações d o objeto 
de estudo. Na sequência, foi realizado o plantio de mudas de árvores 
nativas e a conservação das áreas verdes já existentes, no intuito de 
contribuir para a qualidade ambiental dentro da comunidade escolar. 
Os estudantes foram motivados a dar importância para as árvores na 
região. Percebemos também que muitos têm grandes conhecimentos 
sobre a temática, pois vivem no campo e estão acostumados a lidar 
com o plantio de árvores nativas. Normalmente os estudantes se 
dispersam menos quando são realizadas atividades práticas ou de 
campo como a que foi relatada. Por essa razão, o plantio de mudas 
de árvores nativas no ambiente escolar é uma atividade motivadora, 
pois possibilitou chamar a atenção dos estudantes durante as aulas 
e consequentemente maior aprendizagem. Sendo assim, podemos 
dizer que ocorreu uma grande parceria, com medidas educativas pela 
conscientização ambiental, bem como uma campanha de medidas 
interventivas e ajuda no plantio. 

Palavras-Chave: Arborização Escolar, Educação Ambiental, Plantio 
de Árvores.

24  Escola Estadual Sol Nascente
25  Escola Estadual Sol Nascente
26  Escola Estadual Sol Nascente
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LIXO NA LIXEIRA

Erlane Gomes Correia.27

Sindalva Canturio da Silva28

Elaine da Rocha Montenegro de Carvalho29

RESUMO: Atualmente o lixo é um problema enfrentado pela sociedade 
em geral. Além disso, trabalhamos diretamente com esse problema no 
próprio ambiente escolar, pois nos deparamos com salas sujas, com a 
falta de consciência dos alunos e pouca colaboração dos professores. O 
objetivo desse estudo foi sensibilizar de toda comunidade escolar, Escola 
Estadual Sol Nascente com todas as turmas e professores, por meio de 
palestras, cartazes e confecções de lixeiras para o incentivo do descarte 
correto do lixo produzido no ambiente escolar. O desenvolvimento 
deste projeto teve o intuito de incentivar a comunidade escolar fazer 
descarte correto para manter a escola limpa. Com desenvolvimento 
do projeto tivemos resultados positivos onde algumas das salas estão 
ficando mais limpas e os alunos fazendo o descarte correto do lixo. 
Portanto, essa proposta de enfrentamento para a problemática do lixo 
teve um aproveitamento satisfatório onde o grupo viu a importância 
de manter o ambiente de trabalho e estudo limpo.

Palavras-chave: Comunidade escolar, Conscientização, Problemas 
ambientais.

27  - E.E.Sol Nascente (erlanegomescorreia@gmail.com)
28 – E.E Nascente (sindalvacanturio2016@gmail.com)
29 - E.E.Sol Nascente (elainerocha2971@gmail.com)
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UTILIZAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS PARA 
ENSINAR QUÍMICA ORGÂNICA

Geaneis Pereira Da Silva
Elizete Pinto Cirqueira

Vinicios Do Sol 

RESUMO: Os jogos educativos têm como objetivo a compreensão dos 
conteúdos e ao mesmo tempo uma melhor interação entre os alunos, 
que é fundamental para melhorar o interesse ao conteúdo assim os 
alunos envolvem mais e tem uma maior participação nas atividades 
propostas e consequentemente o melhor aprendizado. A aula prática 
foi trabalha com alunos do 3º ano do Ensino Médio no ensino de 
química orgânica no terceiro bimestre, mais especificamente nos 
meses de agosto e setembro do ano de 2019. Teve como metodologia de 
ensino a utilização de jogos para compreender as funções orgânicas, 
foi confeccionado materiais similares a um jogo de bingo para a 
identificação das funções orgânicas. A partir da proposta elencada 
para os alunos foi possível perceber que naquele momento os alunos 
se dispuseram em participar da brincadeira. No primeiro momento 
eles pensavam que iam apenas brincar com o decorrer da explicação 
da proposta eles perceberam que também estaria estudando as funções 
orgânicas. Logo, o uso de jogos pode esti mular a curiosidade dos 
alunos que é muito importante para desenvolver o interesse do aluno, 
mas para isso, é necessário que estes sejam desafiados cognitivamente. 

Palavras-chaves: Aulas práticas, lúdico, química orgânica.
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PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE MEL DE 
ABELHAS APIS MELÍFE3RA EM SANTA CRUZ 

DO XINGU/MT

Edivaldo de Sousa Melo30

RESUMO: Nos últimos anos, comparando a produção de mel entre 
os anos de 2000 a 2015, ocorreu um crescimento significativo do 
número de produtores rurais interessados na criação de abelhas região, 
o que é de grande relevância para manutenção e sustentabilidade da 
agricultura familiar. Assim, o presente trabalho tem como objetivo 
mostrar, de forma geral, as atividades apícolas sobre a produção de 
mel, em nossa região de Santa Cruz do Xingu/MT. Esta pesquisa se 
utiliza de maneira sustentável na pesquisa em ação, na qual há uma 
explicita interação entre produtores e pesquisadores obtendo resultados 
na ordem de prioridades, dos problemas a serem identificados, com 
possíveis soluções a serem encaminhadas, por ações concretas. Na 
intenção de mostrar aos nossos companheiros, a importância do 
uso do mel de abelhas, na alimentação da nossa comunidade, essas 
ações proporcionaram desenvolver hábitos alimentares saudáveis, pois 
foi maior o consumo de mel pelas pessoas, que utilizaram inclusive 
esse alimento como adoçante ao invés de açúcar. Outra característica 
que foi possível apresentar é que aproximadamente 70% dos agentes 
polinizadores são insetos, como também bioindicadores do ambiente, 
onde a grande maioria dos vegetais florísticos sofre interferência das 
abelhas, beneficiando ao homem o aumento da produtividade agrícola 
- fonte de renda, alimentos, cosméticos e terapêuticos. Além disso, sua 
importância econômica traduz símbolo de poder para reis, rainhas, 
papas, cardeais, duques, condes, e príncipes, fazendo parte de brasões, 
cetros, coroas, moedas, entre outros. Portanto, além de possibilitar 
aprendizados dos conhecimentos escolares, esse projeto sobre a 
importância da produção apícola em Santa Cruz do Xingu MT, como 
fonte alternativa de renda e alimentação, para os pequenos produtores, 
pode ser considerado como uma proposta de sustentabilidade. 

Palavras-chave: Abelhas, alimentação, polinização, produtividade.

30  – Escola Municipal Riciere Berte (edivaldomelo961@gmail.com)
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AS CONTRIBUIÇÕES DAS ATIVIDADES 
LÚDICAS NA PRATICA PEDAGÓGICA DO 
EDUCADOR NA CRECHE MUNICIPAL IVO 
DA SILVA CARVALHO DE SANTA CRUZ DO 

XINGU
 

Idalina B. M. Costa

RESUMO: As atividades lúdicas com jogos, brinquedos e brincadeiras 
são essenciais ao universo infantil. Desta forma, esse estudo trata 
sobre as contribuições das atividades lúdicas na pratica pedagógica dos 
educadores na Creche Municipal Ivo da Silva Carvalho de Santa Cruz 
do Xingu/MT. O presente estudo teve como objetivo investigar se os 
professores tem conhecimento e se faz uso da ludicidade na prática 
pedagógica de forma a promover o desenvolvimento e aprendizagem 
das crianças. A metodologia escolhida foi o estudo bibliográfico, por 
meio de consulta de autores referentes a essa temática, e pesquisa de 
campo. A pesquisa teve uma abordagem quantitativa e qualitativa. A 
pesquisa de campo ocorreu da seguinte forma utilizou-se a técnica de 
observação, teve também a aplicação de questionários com perguntas 
objetivas para a gestora e docentes, a pesquisa foi realizada com a 
diretora e 8 professoras todas formadas em pedagogia e do total de 
9 pesquisados 4 já possui especialização. Os dados foram analisados 
por categoria. O método adotado foi o descritivo para análise da 
pesquisa de campo. Diante da analisa realizada, percebe-se que todos 
os pesquisados possuem uma compreensão sobre a importância do 
lúdico na educação infantil e relataram que faz uso em suas práticas 
pedagógicas. No entanto, torna possível, concluir que por meio das 
atividades práticas que faz uso ludicidade, a criança aprende de forma 
espontânea, comunica-se consigo mesma e com o mundo ao seu 
redor, aprende a respeitar o outro, ao obedecer regras e combinados, 
constrói conhecimentos, estabelece relações sociais e desenvolve 
integralmente. 

Palavras-chave: Brincadeira, Educação, Lúdico.
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O ENVOLVIMENTO DOS ESTUDANTES DA 
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ GONÇALVES DOS 
SANTOS NO CULTIVO DA HORTA ESCOLAR

Iraciely Aguiar Vicente
Thais da Costa Tavares 

RESUMO: A criação de hortas escolares oferece melhorias à 
comunidade escolar e local, em termos socioambiental, econômico e 
alimentar. O presente estudo objetivou despertar a importância das 
técnicas de produção, valorizando o trabalho e a cultura do campo 
para o campo, conhecer técnicas de cultura orgânica, oportunizando 
trabalhos relacionados à Educação Ambiental. O estudo foi 
desenvolvido na Escola Estadual José Gonçalves dos Santos, Município 
de Porto Alegre do Norte/MT, contemplando estudantes dos anos 
finais do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio, entre 
abril e setembro 2019. As atividades foram divididas em etapas, as 
quais incluíram aulas com ações práticas como a demarcação e limpeza 
da área, construção de canteiros, preparação do substrato, adubação 
do solo, irrigações, plantio e colheita das hortaliças. Os resultados 
alcançados revelaram que a criação da horta no espaço escolar 
contribuiu no desenvolvimento de aulas que chamassem a atenção 
e despertasse o interesse do estudante pelos estudos, permitindo ao 
professor trabalhar a Educação Ambiental de forma interdisciplinar. 

Palavras-Chave: Educação ambiental; Horta escolar; Produção 
orgânica.
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AS DIFICULDADES DE LEITURA E 
INTERPRETAÇÃO DOS ALUNOS DO 9 ANO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA 

ESTADUAL SOL NASCENTE

Sidileide Gomes de Campos31

Ivone Monteiro dos Santos32

 Railson Moreira Santos33

RESUMO: As dificuldades de leitura interpretação é um problema 
nacional, visto que é uma situação existente praticamente em todos 
níveis de escolaridade, seja no Ensino Fundamental, Ensino Médio 
ou no Ensino Superior. Identificar os fatores que influenciam na 
leitura e interpretação de textos, é importante para reflexão das 
ações pedagógicas e consequentemente melhora o processo de 
ensino e aprendizagem. Esse estudo teve como objetivo, identificar as 
dificuldades dos alunos do 9° ano da Escola Estadual Sol Nascente no 
processo de leitura e interpretação de diversos gêneros textuais. Foi 
realizado no 4° bimestre de 2019, uma pesquisa básica, qualitativa, 
exploratória com questões abertas a fim de conhecer esses objetivos. 
O resultado dos questionários indica alguns aspectos da realidade 
investigada. Referente às principais dificuldades encontradas pelos 
alunos, destacam-se a falta de concentração e interpretação de textos 
complexos, ou ainda os poucos conhecimentos prévios que os mesmos 
possuem. Conclui-se, que as principais dificuldades não foram de 
leitura em si, mas sim de concentração e interpretação de textos 
complexos, pouco comentados, com palavras difíceis e conversas 
paralelas dos colegas dentro da sala de aula.

Palavras-chave: Aprendizagem, ensino, leitura, interpretação.

31  – Escola Estadual Sol Nascente (sidileidegomesdecampos2016@gmail.com)
32  – Escola Estadual Sol Nascente (ivonemonteirodossantos104@gmail.com)
33  – Escola Estadual Sol Nascente (raaylson@gmail.com)
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A IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO 
NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: UMA ABORDAGEM 
TEÓRICA E REFLEXIVA

Jardeline Maria Procópio Nunes34

RESUMO: O presente estudo tem como ponto de partida a realização 
de uma abordagem teórica sobre o conceito de Letramento, presente 
em documentos oficiais, dentre eles: Orientações Curriculares de Mato 
Grosso e Documento de Referência de Mato Grosso (BNCC/MT), bem 
como em obras das pesquisadoras Magda Soares (2010) e Roxane Rojo 
(2009), assim como de Emília Ferreiro (1996), Ana Teberosky (1999) 
e Paulo Freire (1989).  Esta pesquisa é de cunho bibliográfico e nos 
preocupamos em olhar para a importância do conceito de Letramento 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental nessas diferentes fontes 
já citadas. A intenção de realizar a pesquisa foi para obter mais 
conhecimento sobre esta temática, como também contribuir para 
que profissionais da educação, principalmente os que atuam nos 
anos iniciais, ampliem seus conhecimentos a respeito do conceito de 
letramento, e sua importância para a formação social do educando. 
Como já sabemos, a alfabetização é um dos processos mais importantes 
na vida escolar e o letramento deve caminhar lado a lado com esse 
processo, assim como dar bases para a formação plena do cidadão. 
Desse modo, essa pesquisa buscou mostrar em diferentes documentos 
e bibliografias, e de diferentes modos, o significado de letramento e sua 
importância para as práticas de leitura escrita na formação escolar e 
cidadã. De acordo com diferentes autores, os resultados dessa pesquisa 
mostraram que o letramento é necessário em todo o processo da vida 
escolar, e principalmente nos anos iniciais. As Orientações Curriculares 
de Mato Grosso e a BNCC trazem apontamentos que contribuem para 
a reflexão do professor e implementação da sua prática pedagógica, 
no que se refere ao letramento. A relevância deste trabalho está em 
esclarecer este conceito na visão de diferentes autores, e contribuir com 

34  - UNEMAT, Campus Confresa
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as pesquisas da área educacional sobre o letramento, tendo em vista 
que é um conceito novo. 

Palavras-chave: BNCC; Concepções Teóricas; Letramento; Orientações 
Curriculares;
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DISCIPLINA ELETIVA E A APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA NA ESCOLA PLENA DE 
CONFRESA-MT

Jéssica de Oliveira Andrade Borges35

Edinaldo Trindade Gonçalves Santos36

RESUMO: Este texto relata o desenvolvimento de uma disciplina 
eletiva que teve como foco a aprendizagem significativa. A disciplina 
eletiva intitulada “Batalha Ambiental” teve como objetivo levar os 
estudantes a refletirem sobre as suas práticas ambientais no cotidiano 
e proporcionar reflexões sobre o impacto de nossas ações no meio 
ambiente. A intervenção pedagógica foi desenvolvida no primeiro 
semestre de 2019 na escola CEJA Creuslhi de Souza Ramos (Escola 
Plena), com carga horária de duas aulas semanais e contou com um 
professor regente e mais três colaboradores. Para o desenvolvimento 
da disciplina, as aulas foram baseadas nas metodologias ativas que 
buscam melhorar o envolvimento dos estudantes e proporcionar 
uma aprendizagem significativa. Neste enfoque, o professor atua 
como mediador e o estudante torna-se protagonista. Os resultados 
da disciplina proporcionaram aos estudantes vários momentos de 
reflexões sobre as suas ações e os impactos delas para o meio ambiente 
que levou a construção de novos conhecimentos.

Palavras-chave: Disciplina Eletiva, Ensino de Ciências, Metodologia 
Ativa.

35  - Escola Plena. (jessicaandrade776@gmail.com)
36  - Escola Plena. Especialista em Ensino de Física (UCAM) (edy35edy@gmail.
com)



33

LETRAMENTO CIENTÍFICO NO PROCESSO 
DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

Jéssica da Silva Alves37

RESUMO: Formação continuada é o envolvimento dos profissionais 
da educação em processos de aprimoramento de conhecimento, 
permitindo que o educador esteja bem informado e atualizado sobre as 
tendências educacionais. Nesse sentido, faz-se necessário aprofundar 
os conhecimentos sobre Letramento Científico, que é a capacidade de 
compreender, interpretar e formular ideias científicas em variedade 
de contextos, inclusive os cotidianos. Conhecimento científico 
é a informação que parte dos princípios e análise dos fatos reais e 
comprovados, ele deve ser baseado em observações e experimentações 
que atestem ou não a veracidade de determinada teoria. O objetivo 
desse trabalho foi promover na prática algumas atividades de 
Letramento Científico com professores de ciências da natureza durante 
a formação continuada da Escola CEJA Creuslhi de Souza Ramos, no 
ano de 2019. Durante a formação continuada da escola supracitada, os 
professores da unidade escolar foram divididos em grupos de estudo 
nas seguintes temáticas: Letramento Cientifico, Letramento Literário, 
Letramento Matemático e Letramento Cartográfico, entretanto, o foco 
deste trabalho é no científico. No desenvolvimento das atividades 
foi utilizado metodologias de sala de aula invertida e lúdicas. O 
primeiro encontro consistiu no estudo teórico sobre os conceitos de 
Letramento Científico. No segundo encontro cada professor teve que 
criar uma apresentação apropriando-se um determinado tema dentro 
das ciências, agregando a personalidade pessoal para o contexto do 
assunto. Posteriormente, foram divididos em duplas, onde cada um 
recebeu um desenho e tinha o objetivo de transmitir a imagem ao 
outro colega de forma que ele conseguisse reproduzi-la apenas com as 
informações repassadas, sem que o outro visse a imagem. O objetivo 
dessas duas atividades era que eles conseguissem compreender, 
interpretar e formular ideias científicas em uma variedade de contextos 

37 – CEJA Creuslhi de Souza Ramos (jessica.silvaalves@outlook.com)
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cotidianos por meio da criatividade. O letramento envolve a aplicação 
das etapas do método, mas não apenas, então foi proposto o uso de 
poemas “científicos”. A ideia é que fossem discutidos de maneira 
interdisciplinar, preferencialmente acompanhados de um apanhado 
histórico das relações entre ciência e poesia relativo ao tema que eles 
estavam trabalhando em sala de aula, envolvendo o contexto científico 
e literário associado ao conteúdo e em forma de poemas. O terceiro 
encontro foi um estudo de caso envolvendo a interdisciplinaridade 
a partir do filme “Ilha das Flores”. O quarto e último encontro foi 
no qual ocorreu a culminância das atividades desenvolvidas para 
os outros grupos de Letramentos. As atividades possibilitaram um 
aprofundamento maior sobre o Letramento Científico, permitindo 
a capacidade de fazer uso social daquilo que se aprende, gerando 
movimentos de intervenções capazes de modificar o meio cotidiano 
do estudante.     

Palavras-chave: Criatividade, Formação, Letramento Científico.
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A IMPORTÂNCIA DOS VEGETAIS NA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Clarice Barros Parreão38

Gildeny Santos da Silva39

Tereza José da Costa40

RESUMO: A importância dos vegetais na alimentação é fundamental, 
pois têm pouco valor energético, além das vitaminas que contêm 
apresentem um alto valor biológico. Os vegetais, além de ricos em 
vitaminas, ferro, sais minerais, possuem enzimas que se ligam à 
gordura ingerida ao comer alimentos de origem animal, como carne 
e laticínios, eliminando-a do organismo. A couve é rica em ferro, 
têm fibras que são nutrientes importantes na regulação intestinal. 
Uma dieta rica em fibras está associada à melhor saúde do cólon, 
normalização do hábito intestinal, maior controle glicêmico e menores 
níveis de colesterol sanguíneo. Quando ingeridas em quantidades 
adequadas, são benéficas para prevenir obstipação, promover uma 
digestão adequada e proporcionar sensação de saciedade. O objetivo 
foi esclarecer por meio de pesquisa sobre a qualidade nutricional dos 
alimentos, a importância das vitaminas e proteínas que colaboram para 
o desenvolvimento cerebral, orientando e informando a comunidade. 
Por meio de um questionário aplicado aos alunos foi possível 
identificar os hábitos alimentares, o consumo de vitaminas, proteínas 
e de gorduras trans. Com base na pesquisa, foram propostas atividades 
pedagógicas visando instruir sobre a importância da ingestão das 
frutas, verduras e legumes para uma alimentação saudável. Também 
foi possível alertar sobre o perigo no consumo de gorduras trans. Com 
a implementação do projeto que envolveu os alunos e a comunidade 
escolar, com atividades didáticas: filmes, pesquisas, jogos, palestras, 
debates, buscou-se a sensibilização para uma alimentação saudável e 
correta que melhore a aprendizagem e a qualidade de vida. 

Palavras-chave: Alimentação, qualidade alimentar, saúde, vegetais.

38  – Escola Estadual Santo Antônio (katiakatielle@hotmail.com)
39  – Escola Estadual Santo Antônio  (gildenymel@gmail.com)
40  – Escola Estadual Santo Antônio (terezajose_costa@gmail.com) 
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LEVANTAMENTO DE ESTRATÉGIAS DE 
LEITURA E ESCRITA PARA OS ANOS FINAIS 

DO 1º CICLO, 2º CICLO E 3º ANO DO 
ENSINO MÉDIO

Elorides dos Santos Santiago41

Lenair Pereira de Oliveira Silva42

Silva Leila Ferreira Ataides Besen43

RESUMO: A prática da leitura e escrita é fundamental para o 
envolvimento e o desenvolvimento dos alunos na aprendizagem 
escolar. Para isso é necessário que os alunos participem das tomadas 
de decisões para que a leitura e a escrita sejam atraentes, dentro e fora 
do ambiente escolar. O objetivo deste estudo é identificar, por meio de 
levantamento de estratégias de leitura e escrita, maneiras que essas se 
tornem mais atraente e prazerosa para os alunos.  O levantamento foi 
realizado no 4º bimestre de 2019, envolvendo os alunos do 3º ano do 
1º Clico do Ensino Fundamental, 3º ano do segundo ciclo do Ensino 
Fundamental e 3º ano do Ensino Médio. Ou seja, foi envolvido os três 
últimos anos finais de cada ciclo/ano da Escola Estadual Sol Nascente 
Agrovila Lumiar situado em Confresa/MT. A pesquisa caracteriza-
se como levantamento descritivo e exploratória, sendo a abordagem 
qualitativa. Para a realização do levantamento e coleta dos dados 
foi realizado questionário oralmente, com obtenção de respostas 
escritas e a realização de atividade com a turma do 3º do 1º ciclo, 3º 
do 2º ciclo e 3º ano do Ensino Médio e foram propostas pelos alunos 
algumas sugestões de leitura e escrita: jogos, histórias em quadrinhos, 
poemas, músicas, teatros. O resultado do levantamento mais relevante 
e escolhido entre os alunos foram no 3º ano do 1º ciclo jogos, 3º do 
2º ciclo teatro e 3º do Ensino Médio histórias em quadrinhos, com 
grande aceitação entre a maioria dos alunos. Esse estudo serviu para 
que os alunos e professores pudessem identificar e refletir sobre as 

41  - Escola Estadual Sol Nascente (elorides@hotmail.com)
42  - Escola Estadual Sol Nascente (lenairpereira488@gmail.com)
43  – Escola Estadual Sol Nascente (silvaleilafa@hotmail.com)
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estratégias de leitura e escrita trabalhadas em sala de aula.  No entanto, 
foi possível observar a necessidade de aperfeiçoamento nas estratégias 
de leituras utilizadas pelo professor, para assim desenvolver ações que 
possa minimizar as defasagens de leitura e escrita identificadas nestas 
turmas.

 Palavras-chave: Aprendizagem, Metodologia, Produção.
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A PREVENÇÃO DO USO DE BEBIDA 
ALCOÓLICA NA QUADRA POLIESPORTIVA 
DA ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO 
PELA COMUNIDADE ESCOLAR FORA DO 

HORÁRIO DE AULA

Leovânia Borges Cândida Freitas44

Odenir Neto Coelho Leandro45

Viviane Bezerra da Silva Cardoso46

RESUMO: A Lei 13.545/09 veta a venda, o consumo e o fornecimento 
de bebida alcoólica nas dependências das escolas estadual, mesmo se 
oferecidas gratuitamente e fora do período letivo. De acordo com o 
texto publicado no Diário Oficial, fica proibido qualquer tipo de bebida 
com teor alcoólico igual ou superior ao de uma latinha de cerveja. 
Diante dessa situação, se fez necessário trabalhar a prevenção do uso 
de bebida alcoólica na quadra poliesportiva da Escola Estadual Santo 
Antônio pela comunidade escolar fora do horário de aula. Sabemos 
que, para conviver e se relacionar bem, é preciso considerar alguns 
aspectos importantes, tais como: respeito ao próximo, solidariedade, 
reciprocidade, responsabilidade, cooperação e disciplina, dentre 
tantos outros valores. Entretanto, por vezes, ocorrem situações nas 
quais direitos e deveres não são observados. É nosso compromisso 
educacional orientar os alunos a comunidade para que respeitem as 
normas da sociedade, as leis, os códigos de conduta, entre outros. O 
objetivo deste é contribuir para o debate na busca de uma intervenção 
efetiva que possa orientar a comunidade no uso indevido do álcool em 
local não apropriado. Respeitar as normas da sociedade e conviver 
passivamente na sociedade com moral. A implementação do projeto 
aconteceu por meio de palestras, rodas de conversa, produção de 

44 – Escola Estadual Santo Antônio (mirelyfreittas987@gmail.com)
45 – Escola Estadual Santo Antônio (netocoelholeandro@gmail.com)
46 - Escola Estadual Santo Antônio 
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cartazes, anúncios, programas de rádio e TV, e depoimentos de pessoas 
da comunidade escolar; sempre com vistas à construção de uma 
mentalidade mais preparada para os adolescentes, jovens e adultos 
reagirem às situações de risco pelo envolvimento com as drogas. O 
resultado obtido apontou claramente para a necessidade de abrir novas 
perspectivas para a educação preventiva. Assim, procuramos fazer este 
trabalho de orientação, visando definir direitos e deveres no convívio 
escolar, normas que garantam respeito e as sanções a serem aplicadas, 
na defesa de um código de conduta que assegure qualidade pedagógica, 
hábitos, valores e facilite a boa convivência entre os membros da nossa 
comunidade escolar.

Palavras-chave: Respeito, responsabilidade, sociedade.
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RELAÇÕES ENTRE AS CULTURAS AFRO-
BRASILEIRA E INDÍGENA E O ENSINO 
DE CIÊNCIAS: SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 

DESENVOLVIDAS NO PERCURSO DA 
FORMAÇÃO INICIAL

Marcelo Franco Leão47

Resumo: A formação inicial de professores necessita proporcionar 
reflexões e aprendizados envolvendo a diversidade, sobretudo quanto a 
desigualdades raciais que ocorrem na sociedade brasileira. A temática 
é tão importante que foi estabelecida para todos cursos de licenciatura 
no Brasil das diferentes áreas do conhecimento, conforme a Resolução 
Nº 2/2015 (CNE/CP). Segundo esse documento, é preciso que no 
decorrer do processo formativo sejam oportunizadas discussões sobre 
diversidade, no intuito de preparar os futuros professores para abordar 
na Educação Básica o respeito e a valorização das contribuições dos 
negros e indígenas para a sociedade brasileira. Nesse sentido, a disciplina 
de Projeto Integrado de Práticas Educativas III, que aprofunda os 
estudos sobre as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, vem contribuir com 
essa necessidade formativa. Ofertada no terceiro semestre dos cursos de 
Licenciaturas em Biologia, em Física e em Química, essa disciplina tem 
como objetivo desenvolver critérios que levem os estudantes refletirem 
sobre os elementos que caracterizam a formação cultural brasileira, 
bem como desenvolver a visão crítica em relação às singularidades 
relativas aos elementos culturais dos povos afro-brasileiros e indígenas. 
A experiência pedagógica ocorreu no 1º semestre de 2019 e envolveu 11 
estudantes de Física, 10 de Química e 9 de Biologia do IFMT Campus 
Confresa. A atividade consistiu nos estudantes elaborar e desenvolver 
duas sequências didáticas relacionando a cultura afro-brasileira e 
indígena ao ensino de ciências. Algumas das sequências didáticas 
desenvolvidas relacionadas ao negro foram: composição nutricional 
de pratos típicos da culinária brasileira, extração de metais, atletismo, 
plantas medicinais de origem africana, técnicas de isolamento térmico, 

47  - IFMT Campus Confresa (marcelo.leao@cfs.ifmt.edu.br)
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produção do açúcar e da cachaça. Algumas das sequências didáticas 
desenvolvidas relacionadas ao indígena foram: plantas medicinais, 
cultivo agrícola, bebidas fermentadas, preparo de alimentos típicos, 
técnicas de conservação de alimentos, pesca artesanal, brincadeiras e 
competições indígenas. Logo, todos perceberam ser possível relacionar 
o ensino de ciências com a diversidade.

Palavras-chave:  Diversidade; Ensino de Ciências; Formação de 
professores; Matrizes étnicas.  
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LETRAMENTO NA PERSPECTIVA DA 
INCLUSÃO

Maria Aparecida da Silva48

Sandra Macedo de Morais Souza49

RESUMO: O projeto de ensino intitulado “Letramento na perspectiva 
da inclusão” teve como objetivo geral a alfabetização e inclusão 
sócio cultural, melhoria da qualidade de vida dos estudantes com 
deficiência, pois percebe-se que o ensino sem a vivência e experiência 
do dia a dia se torna sem importância para estudantes com deficiência, 
principalmente se for deficiência intelectual ou múltiplo, devido ao 
deficiente físico depender apenas da locomoção, surdo da Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) e cego do sistema BRAILLE para ser 
alfabetizado. Trata-se de um relato de experiência sobre um trabalho 
desenvolvido em uma sala de Atendimento Educacional Especializado 
(AEE), da Escola Estadual Teotônio Carlos da Cunha Neto, situada 
no município de Confresa/MT. Realizou-se as atividades de leitura e 
cálculos simples com prática e letramento envolvendo seis estudantes 
que apresentam deficiência intelectual, matriculados nos 2º anos, 
4º anos, 5º anos, 6º anos, 7º anos e 9º anos do Ensino Fundamental, 
atendidos na Sala de Recurso Multifuncional. O trabalho teve como 
metodologia o gênero textual rótulos para ajudar os estudantes em 
seu processo de alfabetização, pois propicia a relação entre a escrita 
e oralidade, permitindo o avanço nas habilidades de leitura, escrita 
e cálculos, com atendimentos de quatro horas semanais, divididos 
duas vezes por semana, no período de um bimestre. Concluímos 
que o trabalho desenvolvido foi de grande relevância, com ações 
de alfabetização num contexto de letramento, principalmente com 
estudantes deficientes intelectuais, pois possibilitou o contato com a 
leitura em que os mesmos perceberam a função social da leitura e da 
escrita nas diversas práticas, envolvendo situações do próprio contexto 
dos estudantes, demonstraram mais interesses na leitura e compreensão 
dos rótulos e imagens oferecidas, conseguiram identificar os rótulos 
de sabonetes, bolachas, creme dental e outros que fazem partes da 

48 -CEFAPRO - MT (mariaaparecidasilva570@gmail.com)
49 -E.E.TEOTÔNIO C. DA C. NETO (sandragildeon@gmail.com)
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vivencias dos estudantes, também conseguiram identificar letras e 
silabas nos nomes dos rótulos e embalagens.

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado, Inclusão, 
Letramento. 
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AS DIFICULDADES NO PROCESSO DE 
APRENDIZAEM DA DISCIPLINA DE 
CIÊNCIAS NO 9° ANO DA ESCOLA 

ESTADUAL SOL NASCENTE

Railson Moreira Santos50

Ivone Monteiro dos Santos51

Sidileide Gomes de Campos52

RESUMO: As dificuldades no processo de aprendizagem de conceitos 
da disciplina de ciências é um fator limitante para o desenvolvimento 
pessoal dos estudantes da turma do 9° ano do Ensino Fundamental 
da Escola Estadual Sol Nascente. Diante desse contexto, torna-se 
importante identificar quais são essas dificuldades dos alunos ao 
estudar conceitos da área de ciências da natureza, possibilitando 
aos professores dessa área do conhecimento uma reflexão da prática 
pedagógica. Contudo, esse trabalho teve como objetivo, identificar as 
dificuldades dos alunos do 9° ano no processo de aprendizagem de 
conceitos fundamentais da disciplina de ciências. Foi realizado no 4° 
bimestre de 2019, uma pesquisa básica, qualitativa, exploratória, com 
questionário aberto. Quando indagados a respeito de suas dificuldades, 
os alunos responderam que “a matemática, conceitos de reações 
químicas, balanceamento, e assuntos relacionados a Tabela Periódica são 
conteúdos complexos e que associado ao barulho e conversas paralelas 
torna os assuntos ainda mais difícil de entender”. Na questão que tratava 
sobre a prática pedagógica do professor, os estudantes mencionaram 
que “fazer aulas diferenciadas e uso frequente de data show associado 
a experimentos em laboratórios e filmes sobre os conteúdos, são 
algumas estratégias que o professor poderia utilizar para chamar mais 
atenção dos alunos. Em relação a situação que perguntava aos alunos 
o que eles fazem para superar suas dificuldades, eles responderam que 
“deveriam prestar mais atenção e diminuir o barulho dentro da sala, 
perguntar mais em relação ao conteúdo para o professor, estudar em 

50  – Escola Estadual Sol Nascente (raaylson@gmail.com)
51  – Escola Estadual Sol Nascente (ivonemonteirodossantos104@gmail.com)
52  – Escola Estadual Sol Nascente (sidileidegomesdecampos2016@gmail.com)
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casa e fazer pesquisas em livros e também pela internet. Conclui-se 
que as dificuldades dos alunos não é simplesmente a apresentação de 
conteúdos relacionados a área de matemática, química e física, mas sim 
um complexo de situações envolvendo o comportamento dos alunos, 
como falta de atenção e barulho, associado a pouca utilização de data 
show, filmes e experimentos em laboratórios.  
 
Palavras-chave: Aprendizagem, Ciências Naturais, Ensino.
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OS DESAFIOS DA DIDÁTICA NA HORTA 
ORGÂNICA DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO

Carlos Souza Messias53

Pedro Batista de Sales54

RESUMO: O presente trabalho aborda as técnicas e métodos que 
podem ser utilizadas didaticamente pela escola durante o processo 
ensino aprendizagem na horta escolar Santo Antônio Confresa- MT. O 
objetivo principal foi proporcionar aos alunos conhecimento de forma 
fortalecer valores e atitudes com atividades desenvolvidas na horta. 
A educação ambiental e alimentar é um dos focos desse trabalho, 
também busca-se sensibilizar os alunos para que desenvolvam hábitos 
de consumir alimentos saudáveis. Neste sentido as atividades ligadas 
à área de ciências agrarias contribuem para o enriquecimento da 
aprendizagem e das relações que podem ser construídas no espaço de 
uma horta da escola quanto das famílias. O ciclo da matéria orgânica 
pode se tornar uma técnica para o trabalho coletivo, enriquecendo o 
conteúdo escolar através de palestras, plantações de hortaliças, estudo 
com pirâmide alimentar, tipos de alimentos, compostagens, adubação 
verde, pesquisa na internet sobre plantações em outros países, etc. 
Espera-se com este projeto envolver, além dos alunos, a comunidade 
no processo ensino aprendizagem, buscando entender a disciplina de 
ciências agrárias, tornando mais significativo a valorização através da 
horta orgânica da escola.

Palavras-chave: ciências agrarias, horta orgânica, uso sustentável. 

53 -Escola estadual santo Antônio (carloskatarino@hotmail.com)
54 -Escola Estadual Santo Antonio (Pedro_bs@hotmail.com)
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A CRIANÇA DA EDUCAÇAO INFANTIL 
EXPLORANDO O MUNDO LEITUARA E 
IMAGINAÇÃO NA ESCOLA ESTADUAL 

SANTO ANTÔNIO

Beatriz De Fatima Santos Bragas55

Joana Pereira De Oliveira56

Sandra Feitosa Cunha57

RESUMO: A ideia da leitura deleite diária, contação de história é 
envolve-las no mundo da imaginação literária e despertá-los o prazer 
de ouvir e ler mesmo ainda não estarem alfabetizados pois através de 
ouvir eles também aprendem a manusear livros com cuidados e zelo, 
falar e ter uma boa postura, lavar as mãos antes de utilizá-los, dentre 
outras formas, tornando seres reflexivos, críticos e intelectuais. E 
espontâneo enriquecimento no seu vocabulário linguístico. De acordo 
com estudos crianças que presenciam serão crianças atenciosas, 
com maior facilidade de concentração, fala e escrita no futuro. Seus 
conceitos estão ancorados no grau de interesse e consciência da 
criança, que são vivenciados nestes momentos prazerosos em cada 
história lida, contada e recontada a cada dia estimula a formação 
de leitores. O projeto tem por objetivo trazer momentos lúdicos 
explorando a contação de história, contos, poemas, versos, músicas, 
sons, gestos corporais, fala, imagens, cores, fantoches, rimas, poesias. 
Através das atividades desenvolvidas diariamente dentro do espaço da 
sala de aula, com a leitura deleite explorando vários tipos de gêneros 
textuais, dentre elas os livros infantis com pequenas frases ou só 
imagens ilustrativas. Explorando esse momento no formato de roda 
de conversa, onde todos sentados no chão, no tapete com almofadas, 
no pátio, embaixo do pé de manga, em círculo contando as histórias, 
usando livros infantis como: contos de fadas, trava-língua, poemas, 
gibis, poesias, rimas, versos, músicas, sons, imagens, cores e fantoches. 
Com suas variadas cores e imagens chamativas com Fantoches, sons, 

55 -(biafsantos@gmail.com)
56 -(joanapo13@Hotmail.com)
57 -(sandrafeitosa007892@gmail.com)
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gestos corporais envolvendo-os e despertando os pelo prazer de ouvir 
e ler uma história bem contada. Ao explorar a contação de história 
percebemos que as crianças se envolvem, cada uma mais que a outra, 
o silêncio é primordial, a concentração na hora de saber falar, cada 
um tem a sua vez, onde propiciou o prazer da imaginação junto ao 
aprendizado dos alunos da educação infantil da Escola Estadual Santo 
Antônio.

Palavras-chave: Leitura, imaginação e lúdico 
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A IMPORTÂNCIA DA DISCIPLINA PARA O 
PROCESSO DO APRENDER NA ESCOLA 

ESTADUAL SANTO ANTÔNIO

Devailton Barauma dos Santos58

Katia Laura Coelho Leandro59

Pedro Batista de Sales60

RESUMO: Etimologicamente, a palavra disciplina se originou 
a partir do latim disciplina, que quer dizer “educação que um 
discípulo recebia de seu mestre”. Este termo, por sua vez, tem origem 
diretamente de discipulus, que é referente “aquele que aprende”, e este, 
consequentemente, tem raiz no verbo latino discere, que significa 
“aprender”. Disciplina é a obediência ao conjunto de regras e normas 
que são estabelecidas por determinado grupo. Também pode se referir 
ao cumprimento de responsabilidades especificas de cada pessoa. 
Tendo em vista a dificuldade das crianças, adolescentes e jovens da 
Escola Estadual Santo Antônio em cumprir o regimento escolar, se 
faz necessário refletir sobre o mesmo, afim de melhorar o andamento 
do processo de ensino aprendizagem dentro da unidade escolar, 
propiciando um ambiente interativo harmônico e principalmente 
produtivo onde todos envolvidos no processo de ensino aprendizagem 
se comprometam com o ato de aprender/ensinar. Durante esse 
período foram realizadas diversas atividades como a leitura e debate 
do regimento escolar, o estudo direcionado da ECA, roda de diálogo, 
debate, palestras. Ao concluir este trabalho percebe a importância de 
estudar os documentos onde retrata não os deveres como os direitos 
do cidadão informado. Manter a autodisciplina é essencial para 
conseguir atingir os objetivos profissionais e pessoais, pois garante 
o cumprimento de todas as responsabilidades e compromissos que 
garantirão o sucesso de determinada tarefa. 

Palavras-chave: Disciplina, aprender, regras e responsabilidade 

58 - Escola Estadual Santo Antônio (devailton_b_sghotmail.com)
59 - Escola Estadual Santo Antônio (katiakatielleghotmail.com)
60 - Escola Estadual Santo Antônio (Pedro_bsghotmail.com)
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DESPERTANDO A LEITURA E 
INTERPRETAÇÃO DOS ALUNOS DO 2° 
CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 
ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTÔNIO

Cleider Pereira Lima61

Rosileidy Estevam Xavier62

Tamara Resende Lira63

RESUMO: Percebe que o problema da leitura no Brasil é uma limitação 
para grande maioria dos estudantes onde tem causado um grande 
prejuízo no processo de aprendizagem da maioria dos educandos. Vale 
ressaltar que essa dificuldade tem sido apresentada em alguns alunos 
do segundo ciclo da Escola Estadual Santo Antônio, onde os mesmos 
tem sido o alvo nesse processo de leitura. A proposta desse trabalho 
é melhorar a leitura dos educandos do 2° ciclo, despertando o gosto 
e o prazer pela leitura para que venham ler com clareza e interpretar 
de maneira eficaz as atividades propostas ao seu conhecimento. Para 
superar essas dificuldades trabalhou se com atividades lúdicas, rodas 
de leitura, contação de história, oficinas de leitura e interpretação, 
produção textual de pequenos textos, com dinâmicas em formação 
de palavras e formação de frases. Durante as atividades trabalhadas 
é possível perceber que os alunos despertaram o interesse pelas 
atividades apresentadas, após isso vimos que os alunos começaram 
a ler palavras simples e complexas, criar frases, produzir pequenos 
textos, então mostrar que eles estão aguçando no seu processo de 
ensino aprendizagem.

Palavras-chave: Aprendizagem, Dificuldades, Leitura.

61 -(c1eiderjunior05@hotmail.com)
62 -(rosileidyestevamxavier1517@gmail.com)
63 -(tamarlira@gmail.com)
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO 
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ruth De Oliveira Vargas 

RESUMO: Estudos comprovam que atividades lúdicas tem o poder 
de elevar o nível de concentração das crianças e como consequências 
promovem facilmente a assimilação do conhecimento. O presente estudo 
trata do resgate do lúdico como processo educativo, demonstrando 
que ao se trabalhar ludicamente não se está abandonando a seriedade 
e a importância dos conteúdos a serem apresentados à criança, pois 
as atividades lúdicas são indispensáveis para o seu desenvolvimento 
e conhecimentos, uma vez que possibilitam o desenvolvimento da 
percepção, na imaginação, fantasia e sentimentos. O mundo lúdico é 
um universo de brincadeiras, alegrias, sonhos, faz-de-conta, em que 
a fantasia da criança lhe proporciona experiências mágicas com certo 
grau de realidade. Por meio das atividades lúdicas, a criança comunica-
se consigo mesma e com o mundo, aceita a existência dos outros, 
estabelece relações sociais, constrói conhecimentos desenvolvendo-se 
integralmente.  

Palavras-chave: Aprendizagem Educação Infantil, ensino lúdico.
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INTERESSE DAS CRIANÇAS PELAS 
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PROPOSTAS 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL

                                                               Tamara Berté Lanzarin Ramos

RESUMO: É de suma importância que as atividades propostas na 
educação infantil sejam atrativas e prazerosas. Esse trabalho vem 
questionar do porque que algumas crianças não estão tendo interesse 
pelas atividades pratica pedagógica proposta pela professora. O 
presente estudo teve como objetivo conhecer e investigar a prática 
utilizada pela professora na hora das atividades. Essa investigação 
ocorreu no mês de setembro de 2019 com a professora do maternal III 
e seus respectivos 23 alunos que frequentam essa turma. Uma hipótese 
surgida de imediato pode ser que a professora não está sendo dinâmica 
e assim não conseguindo chamar a atenção dos alunos. Dessa maneira 
após a observação, pode-se de fato perceber que a professora não está 
tendo domínio de sala, que começa sempre suas atividades tentando 
chamar a atenção somente com conversa, querendo que eles fiquem 
quietos para escuta-la. Porém pode-se observar que de todas as 
crianças somente 08 alunos que não à escuta, correndo pela sala,não 
sentando, subindo nas mesinhas quando o ambiente oferece mesas 
escolares para determinada tarefa, assim não a obedecendo. Contudo 
sabe-se que há a necessidade desses alunos participarem das atividades 
propostas pela professora para adquirir conhecimento, aprendizagem 
e fortalecer ainda mais suas habilidades. Logo pode-se perceber que a 
professora terá que mudar seus métodos de trabalho e arrumar uma 
pratica inovadora mais atrativa que faça com que essas 8 crianças se 
envolvam, e assim participando dessas atividades e brincadeiras e não 
mais desestruturar a turma.

Palavras chaves: aprendizagem, prática pedagógica, professor. 
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ATUAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DA ESCOLA ESTADUAL 
PROFESSORA MARIA ESTHER PERES

Aline Batista Flores Parente64

Graciela Morais Sales65

RESUMO: Por meio do Art. 205 da Constituição Federal de 1988, 
assim como, do art. 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 
9.394/1993, do Plano Nacional de Educação 10.171/2001, bem como da 
Lei de Gestão n. 7.040/1998, a Educação Pública no âmbito estadual 
de Mato Grosso (foco do presente trabalho), tem sua organização 
sob a perspectiva da Gestão Democrática. Havendo nesse contexto, a 
importância fundamental do Conselho Deliberativo da Comunidade 
Escolar (CDCE), que assume no ambiente escolar as funções 
deliberativa, consultiva, fiscal e mobilizadora. Objetivando analisar 
especificamente se a representatividade exigida para a composição do 
Conselho Deliberativo da Escola Estadual Professora Maria Esther 
Peres, por meio de pessoas dos diversos segmentos da Comunidade 
Escolar, eleitas por seus pares, possuem atuação prática no ambiente 
escolar. Desenvolveu-se a presente pesquisa que abordou levantamento 
bibliográfico e pesquisa de campo com aplicação de questionários 
semiabertos. Pode-se concluir que há um distanciamento entre a 
proposta teórica e a realidade interna da escola, uma vez que, há escassez 
de interessados em compor o CDCE e por esse motivo há a necessidade 
de convencimento individual por parte dos gestores para que pessoas 
se interessem em participar. Concluiu-se também que será necessário 
a realização de debates e esclarecimentos junto à comunidade escolar 
para que os diversos sujeitos tenham maior clareza da relevância do 
CDCE sob a perspectiva da Gestão Democrática e para a efetividade 
das ações referentes à escola.

Palavras-chave: CDCE; Gestão Democrática; Representatividade.

64  – Escola Estadual Vila Rica (alineflorzinha2006@gmail.com)
65  – Escola Estadual Professora Maria Esther Peres (graciela.sales@educacao.
mt.gov.br)
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COMO ENSINAR INGLÊS PARA 
ESTUDANTES DO 1º ANO DO ENSINO 

MÉDIO REGULAR QUE NUNCA 
APRENDERAM ESSE IDIOMA?

Aline Barbosa da Silva66

RESUMO: O aprendizado de uma segunda língua nem sempre é tão 
tranquilo. Ao estudar inglês muitos estudantes podem apresentar 
dificuldades, alguns chegam a acreditar que nunca conseguirão 
aprender. Não é fácil assimilar conteúdos do idioma materno, imagina 
estudar, interpretar e aprender um idioma novo, o qual não se faz 
presente no contexto social desses estudantes, não faz parte das 
realidades vivenciadas no dia a dia dos mesmos. O objetivo deste 
estudo é realizar estratégias de ensino de inglês, no intuito de sanar 
lacunas de aprendizagem a estudantes do 1º Ano do Ensino Médio 
Regular, realizado no segundo semestre de 2019, que envolveu 12 
estudantes do 1º ano “D” do Ensino Médio Regular, turno matutino 
da Escola Estadual Professora Maria Esther Peres, em Vila Rica-MT. 
Foram realizadas 4 estratégias diferenciadas: música, desenho com 
pinturas, produção de entrevistas, orais e escritas, e brincadeiras de 
infância. Ao desenvolver tais propostas de atividades, os estudantes 
foram participativos, alguns sorriam e se divertiam muito durante 
as produções, conseguiram apresentar um desempenho satisfatório, 
mostrando que, por meio dessa transformação, ou seja, usar as ações 
do dia a dia deles, como ouvir música, fazer desenhos e pintá-los, 
reviver brincadeiras da infância como: pular corda, amarelinha, salva 
bandeirinha, entre outras, puderam ser revividas, mudando apenas o 
idioma, ao invés de usarem o português eles usaram o inglês. Todo 
esse envolvimento por parte desses estudantes ao desenvolverem 
as atividades foi de grande valia, pois puderam sanar suas lacunas 
formativas e perceberam que é possível aprender inglês de diferentes 

66  – Escola Estadual Professora Maria Esther Peres (alinesilvajoao0103gmail.com)
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maneiras. Logo, utilizar diferentes estratégias de ensino pode facilitar o 
processo de aprendizagem de inglês, pois os estudantes se organizaram, 
estudaram e participaram. 

Palavras-chave: Aulas de inglês; Lacunas de aprendizagem; Segundo 
idioma. 
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CLASSES MULTISSERIADAS: DESAFIOS, 
POSSIBILIDADES E REALIDADE DA 

EDUCAÇÃO DO CAMPO

Bruno Rafael Lima Luz67

RESUMO: Este texto tem como objetivo refletir acerca das dificuldades 
encontradas por professores e estudantes de classe multisseriada na 
Educação do Campo, especificamente do município de Vila Rica/ 
MT, no que diz respeito ao Ensino Médio, ofertado pela Secretaria 
de Estado de Educação de Mato Grosso na forma de salas anexas à 
Escola Estadual Vila Rica. Mediante essa problemática, identificamos 
desde o primeiro momento, que as escolas do campo no município 
são carentes quanto a estrutura. Assim, o processo educativo nas 
classes multisseriadas necessita ser trabalhado de maneira cautelosa, 
pois os estudantes do campo necessitam de uma forma de ensino 
diferenciada, devido à junção de turmas que dividem o mesmo espaço. 
Inicialmente foi elaborado um texto descritivo, onde os estudantes 
colocaram em pauta suas contribuições de experiências vividas acerca 
do tema em apresso. No segundo momento, a pesquisa se deu por 
meio do método descritivo das ciências da natureza, por meio de uma 
abordagem bibliográfica. No terceiro momento ocorreu a aplicação 
de um questionário, pelo qual foi possível avaliar dados relevantes 
para a contribuição no desenvolvimento desse projeto. Mediante essa 
análise, foi possível observar que as classes multisseriadas perpassam 
por inúmeras agonias durante todo ano letivo, atrasos nos inícios das 
aulas, dentre inúmeras problemáticas a serem descritas no decorrer 
do projeto. Portanto, é preciso ressaltar a importância de discutir essa 
temática com todos os envolvidos e que se desenvolvam ações voltados 
para a melhoria da qualidade do ensino em classes multisseriadas.

Palavras-Chave: Classes multisseriadas, Desafios, Problemáticas, 
Soluções.

67 -  Escola Estadual Vila Rica
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HIDROSTÁTICA ESPERIMENTAL: 
DOS CONCEITOS A RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS

Claudete Oliveira Lima Vasconcelos68

RESUMO: Dentre os muitos ramos de estudos da Física temos a 
hidrostática, que estuda as características dos fluidos que estão em 
equilíbrio. Este estudo teve como objetivo mostrar a importância da 
Física experimental para contribuir na compreensão de conceitos 
científicos pelos estudantes. O estudo envolveu os alunos do 1º ano do 
Ensino Médio da Escola Estadual Vila Rica, localizada no município 
de Vila Rica/MT. As aulas aconteceram em duas etapas, a primeira foi 
teórica explicação dos conteúdos, com resoluções de atividades, falamos 
sobre a hidrostática e sua importância. Posteriormente aconteceu a 
construção dos instrumentos de apoio as experiências, observando 
cada componente já estudado e concluímos com uma apresentação 
onde todos os alunos participantes realizaram suas demonstrações. A 
atividade possibilitou discutir a proposta de um trabalho pedagógico 
envolvendo o ensino de Física, na perspectiva da experimentação 
como um meio importante para o aprender. As experiências simples 
podem se tornar uma ferramenta de interação entre teoria e prática, 
o que auxilia na compreensão de conteúdos curriculares. Diante do 
êxito que tivemos com a atividade realizada, concluímos que a física 
experimental é uma ferramenta pedagógica capaz de proporcionar 
aulas dinâmicas, atrativas e ricas em conteúdo e sua utilização pode 
contribuir com uma aprendizagem significativa.

Palavras-chave: Física Experimental, Hidrostática, Teoria/prática.

68  – Escola Estadual Vila Rica (claudeteanjo@hotmail.com)
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A UTILIZAÇÃO DO CAJU NO ENSINO DA 
MATEMÁTICA: TRABALHANDO COM A 
REALIDADE DOS ALUNOS DO CAMPO

Cristiana Aragão Feitosa69

Maria Joseane Aragão70

Marizete Maria do Nascimento71

RESUMO: Esse texto apresenta os resultados de uma experiência que 
foi desenvolvida pelos alunos do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental, 
durante 10 horas aulas de matemática da Escola Municipal Sagrado 
Coração de Jesus, localizada no Projeto de Assentamento (PA) Santo 
Antônio do Beleza, município de Vila Rica-MT.  A matemática, assim 
como qualquer outra disciplina, precisa estar relacionada com o dia 
a dia dos alunos, sobretudo quando os mesmos forem sujeitos do 
campo. O principal objetivo da metodologia utilizada foi mostrar para 
os alunos que as aulas de matemática não se restringem a decorar e 
muito menos difíceis, ou seja, elas podem ser tão prazerosas como 
as demais aulas. Durante o mês de agosto, existe uma grande fartura 
de caju na região. Aproveitando a oportunidade, os alunos foram 
conduzidos a uma colheita destas frutas nas proximidades da escola. 
No segundo momento, já na escola, as frutas foram contadas, pesadas 
e medidas. Realizaram várias situações problemas envolvendo a 
colheita da fruta. No terceiro momento, as 3 turmas realizaram uma 
riquíssima produção de texto relatando a experiência e promovendo 
sugestões para a próxima aula de campo. Em um quarto momento, 
com o auxílio da agente de nutrição escolar, os alunos preparam 
um delicioso suco.  Como decorrência ficou claro que trabalhar a 
partir da realidade dos alunos as aulas se tornam mais significativas 
e prazerosas, pois trabalhou-se com material concreto de forma 
lúdica e literalmente saborosa. Os alunos experimentam o sabor de 
serem pesquisadores e junto com o professor realizam um processo 
de ensino aprendizagem de qualidade valorizando o espaço no qual 

69  - Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus (cristianakiki2009@hotmail.
com)
70  - Escola Estadual Vila Rica (maria_ja2013@hotmail.com)
71  - SME (meury_zete@hotmail.com)
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estão inseridos, e o mais importante é a troca de conhecimento, pois 
tais metodologias proporcionam aprendizagem em todos os sujeitos 
envolvidos e a capacidade de resolver problemas do dia a dia.  

Palavras-chave: Colheita do caju, Matemática, Realidade.
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MÁGICA NO ENSINO DE EQUAÇÕES DE 
PRIMEIRO GRAU COM UMA INCÓGNITA

Daiane Cristine Gomes Ganem Frey72

RESUMO: As equações de primeiro grau com uma incógnita é o 
primeiro contato dos alunos de 7º ano do Ensino Fundamental com 
os coeficientes. Ao estudar tal conteúdo, os alunos podem encontrar 
algumas dificuldades. Mediante essa situação, objetivamos propor 
uma metodologia prática e concreta para o ensino de equações de 
primeiro grau com uma incógnita para turmas de 7º ano do Ensino 
Fundamental, da Escola Estadual Professora Maria Esther Peres, 
que ajude tanto minimizar as dificuldades quanto expor aos alunos 
que equação não é somente um conteúdo matemático estudado em 
sala de aula, mas também uma prática utilizada em várias situações 
do cotidiano. Trata-se de um relato de experiências realizado no 2º 
semestre de 2018, com cinco turmas de 7º ano do Ensino Fundamental, 
da Escola Estadual Professora Maria Esther Peres, de Vila Rica-MT. 
Inicialmente, como roteiro pedagógico, os alunos foram submetidos 
a explicação teórica da introdução de equação de primeiro grau com 
uma incógnita, composta de apresentação e exemplificação, bem 
como da sequência de passos que devem ser seguidos para a resolução 
de operações com equações. Em seguida, foi proposto aos alunos 
que criassem ou reproduzissem truques de ilusionismo para serem 
expostos para a turma e posteriormente para os demais alunos da 
escola. Tais truques, seguem, assim como a resolução de equações, 
uma sequência de passos que devem ser treinados e repetidos até 
que saia o mais perfeito possível. Com base nos resultados obtidos, 
comprovou-se que o interesse demonstrado pelos alunos a partir de 
uma aula prática com o uso da apresentação dos truques de mágica, 
apesar de no início demonstrarem timidez, foi superior a uma aula 
convencional e o resultado obtido em relação ao medo do novo foi 
desfeito. Após culminância do trabalho, conclui-se o quão importante é 
uma metodologia diferenciada no ensino da matemática para o ensino 
de equações de primeiro grau com uma incógnita para estimular e 
minimizar o medo dos alunos na exploração do novo. 

Palavras-chave: Equações, Intervenção Pedagógica, Prática Pedagógica

72  - E. E. Professora Maria Esther Peres (daiebi@hotmail.com)
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O ESTUDO DA HISTÓRIA E CULTURA 
AFRO-BRASILEIRA COM A INSERÇÃO DA 
CAPOEIRA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA

Domênico Dos Santos Medici73 

RESUMO: A sociedade brasileira é fruto da colonização de indivíduos 
provenientes de diversas nacionalidades, entre elas os povos trazidos 
do continente africano, que foram escravizados por cerca de 400 anos. 
Como se não bastasse, mesmo após conquistar a liberdade, não foram 
reconhecidos como integrantes da sociedade brasileira que persiste em 
permanecer estratificada numa perspectiva monocultural que fortalece 
o preconceito racial. É papel da escola de educação básica inserir em seu 
currículo temas que abordam a diversidade cultural para contribuir 
com a sociedade de modo a se identificar como diversa. Em 2003 a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) foi reformulada 
e nela foram inseridos dois artigos 26-A e o 79-b, considerados 
fundamentais para nortear os estabelecimentos de ensino no sentido 
de construir práticas educativas respaldadas no reconhecimento, na 
divulgação e na valorização da cultura e da história afro-brasileira no 
âmbito da educação básica em todo o território nacional. Em 2007 a 
capoeira é reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Brasil. 
Sabe-se que este movimento é responsável pela transmissão de saberes 
de geração para geração construindo a identidade cultural nacional. 
Inserir a capoeira nas aulas de educação física se constitui em um 
importante desafio o principal é romper as barreiras do preconceito 
imposto por uma sociedade historicamente preconceituosa. A 
intervenção pedagógica foi desenvolvida nas aulas de educação física 
com os estudantes do Ensino Fundamental do terceiro ciclo (sétimos, 
oitavos e nonos anos), na faixa etária de 12 a 15 anos no total de 450 
alunos da Escola Estadual Professora Maria Esther Peres, de Vila 
Rica-MT. A introdução do conteúdo do segundo bimestre de 2019, foi 
iniciada por uma roda de diálogos, onde algumas manifestações foram 

73  - E.E. Professora Maria Esther Peres (domenicoeducacaofisica@hotmail.com)
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contrarias a adesão da prática, considerando Paulo Freire ensinar 
não é transferir conhecimento, portanto a estes foi sugerido um 
levantamento bibliográfico sobre as origens do movimento para que 
os mesmos pudessem encontrar subsídios e formar a própria opinião, 
o restante do grupo executou os exercícios propostos e demonstraram 
interesse na prática. A intervenção finaliza com a apresentação das 
pesquisas realizada pelos não praticantes da capoeira e foi possível 
perceber que há um longo caminho a ser percorrido com objetivo de 
combater o preconceito racial e suas raízes e que a escola tem um papel 
preponderante na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Palavras-chave: Construção; Desafios, Diversidade; Estudantes; 
Preconceito.
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O CORPO NA MEDIDA CERTA

Fábio Bombarda74

Damião Rocha75

RESUMO: Sobrepeso e obesidade se constituem em um fator de 
preocupação na área da saúde, bem como a desnutrição que podem 
levar a fatores de risco para a saúde do indivíduo. O objetivo desse 
estudo foi fazer uma análise da prevalência do sobrepeso e obesidade 
com adolescentes que residem e estudam no campo, na faixa etária 
de 15 a 18 anos. Trata-se de um estudo descritivo, com delineamento 
transversal. Os instrumentos utilizados para a coleta dos dados 
foram um estadiômetro de parede da marca Seca com escala de 0 a 
220 centímetros (cm) com precisão de 0,1 cm e uma balança digital. 
A análise dos dados foi realizada com o auxílio do software Excel, 
versão 16.0. Sendo assim, o problema de pesquisa a ser respondido com 
este estudo foi em procurar saber qual é a prevalência de sobrepeso 
e obesidade em adolescentes que residem e estudam no campo, nas 
salas anexas da Escola Estadual Vila Rica, localizada na zona rural 
do município de Vila Rica-MT, no ano de 2018. Considerado que 
participaram do estudo adolescentes do sexo masculino e feminino, 
do Ensino Médio, que estavam presentes no dia da avaliação e que 
se dispuseram a medir-se e pesar-se, possibilitando assim calcular 
o índice de massa corporal. Para o sexo feminino foram obtidos 
os seguintes valores: 63% considerados normais, 25% abaixo do 
esperado, 6% com sobrepeso e 6% com obesidade. Enquanto para o 
sexo masculino tivemos os seguintes resultados: 73% considerados 
normais, 23% abaixo do esperado e 4% com sobrepeso. Dessa forma, 
conclui-se que há uma prevalência de sobrepeso e obesidade, no sexo 
feminino, de 12%, e, ainda, um índice abaixo do ideal maior no sexo 
feminino, totalizando 25%. Em relação ao masculino constatou-se 
melhores resultados, sendo que 73% dos indivíduos estão com índice 
adequado, ou seja, dentro da normalidade.

Palavras-chave: Corpo humano; Educação do campo; Obesidade; 
Sobrepeso.

74  - Escola Estadual Vila Rica (fabio_bombarda@hotmail.com)
75  - Escola Estadual Vila Rica
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A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO NÚCLEO 
DO BELEZA I: COMO ERA E COMO É

Jaqueline Stein76

RESUMO: Conhecer a história da educação de uma localidade pode 
ser enriquecedor, ainda mais se o estudo dessa história associar 
elementos de conceitos escolares importantes. O objetivo deste estudo 
foi proporcionar aos alunos a compreensão do que é pesquisa e colocar 
em prática os conceitos sobre mesa redonda, coesão e coerência, 
conteúdos estes aprendidos dentro da sala de aula. A relevância desta 
pesquisa para os alunos da Escola Estadual Vila Rica em suas salas 
anexas no núcleo do Beleza I, está em conhecer a estrutura física, 
a história da educação do Beleza, assim conhecer o ontem para 
compreender o hoje, pois é nesse espaço que os alunos passam boa 
parte do seu tempo em busca de conhecimento e perspectivas de 
uma vida melhor. Realizado em 2019, esse estudo descritivo teve uma 
abordagem qualitativa. A coleta dos dados foi realizada por meio de 
um questionário estruturado com cinco perguntas abertas, em que os 
alunos registram a fala dos entrevistados. A escolha do entrevistado se 
deu devido ao seu vínculo com a história a ser relatada e/ou contada. 
Foram produzidos textos a partir dos dados colhidos pelos alunos por 
meio das pesquisas e registro de imagens, para assim contemplar a 
oralidade e percepção visual. Os resultados foram além de conceitos de 
Língua Portuguesa, pois possibilitou aos alunos conhecer e socializar 
a história de 11 (onze) pequenas escolas que hoje formam o núcleo do 
Beleza. Logo, esperamos que essa experiência possibilite a socialização, 
o contato com a pesquisa e a compreensão da história da educação 
local.

Palavras chave: Educação no campo; Historiografia; Espaço escolar.

76  – Escola Estadual Vila Rica (jaquestein@hotmail.com)
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O USO DA FOTOGRAFIA COMO RECURSO 
PARA FACILITAR O ESTUDO FORMAL DE 

BOTÂNICA

Mônica Strege Médici77

Kellen Cristhina Inácio Sousa78

RESUMO: Historicamente o homem sempre teve muita curiosidade 
em desvendar os mistérios do mundo vegetal, uma vez que a vida na 
terra está intrinsecamente ligada à existência das plantas. Embora seja 
amplo o conhecimento empírico a respeito dos vegetais, transmitido 
de geração para geração, o ensino formal de botânica consiste em um 
desafio aos professores de Biologia, pois ele apresenta especificidades, 
principalmente em relação à terminologia, geralmente derivada 
do latim, o que pode interferir na aprendizagem, como relatam 
alguns estudantes. Assim, cabe aos professores de Biologia utilizar 
metodologias diferenciadas de ensino que levem os estudantes a 
aproximar teoria e prática, além de serem capazes de dar significado 
aos conceitos estudados por visualizarem aplicações práticas 
desses conceitos. Este estudo consiste em um relato de experiência, 
ocorrida no primeiro semestre de 2019, durante as aulas de Biologia. 
A atividade envolveu 22 estudantes do 2º ano do Ensino Médio da 
Escola Estadual Maria Esther Peres, localizada no município de 
Vila Rica/MT, que consistiu aliar a fotografia ao estudo de botânica, 
mais especificamente a caracterização das briófitas e pteridófitas 
existentes no referido município. Os estudantes foram divididos em 
grupos e foram a campo com intuito de fotografar esses dois grupos 
de plantas, para posteriormente identificar e caracterizar diferentes 
espécies pertencentes aos grupos. As fotografias foram agrupadas 
por semelhanças para facilitar a identificação, que utilizou chaves 
de identificação existentes sobre a flora local. Os resultados obtidos 
foram reunidos em um portfólio com cerca de 25 tipos diferentes de 
organismos vegetais. A elaboração dos portfólios por todos os grupos 
e os relatos individuais, realizados durante a socialização da pesquisa, 

77  – E. E. Maria Esther Peres (stregemonica@hotmail.com)
78  – E. E. Maria Esther Peres (bio.kcisbr@gmail.com)
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apontam que esse recurso facilitou a compreensão das briófitas e 
pteridófitas. Portanto, fica evidente a importância de proporcionar 
atividades práticas que aproximem os estudantes do objeto de estudo, 
assim eles assumem uma postura autônoma na construção de novos 
saberes que dessa maneira ganham significado. 

Palavras-chave: Briófitas, Ensino autônomo, Flora, Pteridófitas.
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OS CAMINHOS DA ESCOLA: NA 
PERSPECTIVA DA MATEMÁTICA E DA 

FÍSICA

Leandro Candido de Souza79

 
RESUMO: A educação pode ocorrer envolvendo elementos do 
cotidiano dos estudantes. Um desses elementos é o próprio caminho 
ou trajeto que percorrem todos os dias letivos para estudar. Assim, 
o objetivo desse estudo foi proporcionar atividades para que os 
estudantes percebessem que os conceitos matemáticos e físicos estão 
no próprio ambiente, a exemplo do trajeto que realizam para chegar 
na escola. Ocorrido no primeiro semestre de 2019, esse estudo relata 
a realização de uma atividade proposta para os estudantes da Escola 
Estadual Vila Rica. Ao explorar o caminho da escola possibilitou ao 
aluno construir um laboratório de experimentos e teste, no calcular os 
conceitos e valências matemáticas no dimensionar do entendimento e 
aplicabilidade da física na realidade de nossos alunos que residem no 
campo. A distância foi medida e controlada por meio do velocímetro 
dos ônibus. Para verificação do tempo utilizou-se um cronometro. 
Já aceleração foi determinada por meio de cálculo matemático. 
No momento da atividade, os estudantes realizaram os cálculos 
da velocidade, distância e tempo gasto até a escola, após fizeram as 
conversões de metro por segundos, quilômetros por hora e conseguiram 
identificar que a velocidade é passivelmente calculada bastando saber 
a distância percorrida e o tempo utilizado. Logo, percebeu-se que por 
meio desta situação prática eles compreenderam a velocidade média e 
os conceitos matemáticos.

Palavras chave: Conceitos matemáticos; Estudo da física; Trajeto 
escolar.

79  – Escola Estadual Vila Rica (leandrosouzaemaria.2012@hotmail.com)
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UM OLHAR SOBRE A INDISCIPLINA 
ESCOLAR: COM A PALAVRA OS 

PROFESSORES E ESTUDANTES DA ESCOLA 
ESTADUAL PROFESSORA MARIA ESTHER 

PERES

Mônica Strege Médici80

Leomar Silva Pacheco81

RESUMO: A escola é um espaço no qual o indivíduo é inserido na 
sociedade para além de seu círculo familiar. Ao adentrar o ambiente 
escolar, amplia-se o estabelecimento de relações com os outros, o que 
provoca a existência de novos laços e novos desafios. A princípio, a 
convivência entre estudantes e os demais sujeitos da escola é mediada por 
regras comuns, que, ao serem seguidas, tornam o ambiente organizado 
e agradável. As atitudes dos estudantes que não estão em consonância 
com as regras estabelecidas são caracterizadas como indisciplina. Mas 
o que significa indisciplina? O conceito de indisciplina é unânime 
para todos os professores? Com o objetivo de identificar o conceito de 
indisciplina no contexto escolar, foi realizado um levantamento com 
os professores e estudantes da Escola Estadual Professora Maria Esther 
Peres durante o projeto de formação continuada no ano de 2019. Com 
base em alguns depoimentos dos investigados, foi possível perceber que 
a indisciplina não é um conceito universal, pois apresenta diferentes 
interpretações, enquanto para alguns é a conversa paralela na sala de 
aula, para outros pode ser o fato de não ter o caderno em dia, ou o fato 
de não obedecer às regras. Tem aqueles que consideram indisciplina 
apenas os casos onde há agressões seja física ou verbal na sala de aula 
desconsiderando os demais ambientes escolares. Nesse sentido, percebe 
que embora seja difícil caracterizar a indisciplina, os relatos apontam 
que ela existe no ambiente escolar e influencia de maneira negativa 
as relações no ambiente escolar, bem como inviabiliza o processo de 
aprendizagem. Propõe-se que a organização da escola e suas regras 

80  - E. E. Profa. Maria Esther Peres (stregemonica@hotmail.com)
81  - E. E. Profa. Maria Esther Peres (artescenicas@live.com)
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sejam uma construção coletiva, com a participação de todos os sujeitos 
envolvidos, pois de acordo com Freire (1997), a educação é o processo 
de emancipação humana e a escola tem um papel preponderante para 
que o sujeito seja livre e aprenda dizer sua palavra, se posicionando 
criticamente na sociedade.

Palavras-Chave: Educadores, Emancipação, Escola, Relações 
interpessoais, Regras.
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O MACHISMO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS

Maria Joseane Aragão82

                           Cristiana Aragão Feitosa83

RESUMO: O presente estudo surge como uma possibilidade de se 
rediscutir o papel da escola e do professor no combate a educação 
não-sexista (educação que busca promover a igualdade entre homens 
e mulheres), uma vez que o espaço escolar está contaminado pelo 
machismo, que se constitui num código secreto e silencioso que molda 
e discrimina o comportamento de meninos e meninas. No processo 
educativo, tal fragilidade é percebida em esportes coletivos, mais 
especificamente nas modalidades de voleybool e futsal, pois houveram 
dificuldades de realizar aulas prática de Educação Física envolvendo 
meninos e meninas. Esse estudo teve como objetivo conhecer a opinião 
dos alunos e professores em relação à prática da Educação Física 
Escolar, a fim de apontar a realidade local e analisar as contribuições 
desta, no processo de construção do conteúdo gênero. O estudo, de 
caráter descritivo e exploratório e abordagem qualitativa, configuram-
se como um estudo de caso. A investigação foi desenvolvida na Escola 
Municipal Sagrado Coração de Jesus, que é uma escola localizada 
na zona rural no Projeto de Assentamento Santo Antônio da Beleza, 
no município de Vila Rica/MT. No primeiro momento realizou-se 
pesquisa bibliográfica, seguida de uma pesquisa de campo, realizada 
na escola com alunos e professores sobre a participação de meninas 
e meninos nas aulas de Educação Física. No terceiro momento 
tabulação e análise dos dados, quarto momento apresentação para 
toda a turma do Ensino Médio. As aulas práticas e mistas são algumas 
propostas para as aulas de Educação Física atualmente. A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB, Lei nº 9394/96 (Brasil, 
1996) e os Parâmetros Curriculares Nacionais -PCNs (Brasil, 1998) 

82  - Escola Estadual Vila Rica (maria_ja2013@hotmail.com)
83  - Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus (cristianakiki2009@hotmail.
com)
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dizem que as aulas práticas dão a oportunidade para que garotos e 
garotas possam aprender e conviver em conjunto, fazendo com que 
diminua a discriminação. A pesquisa contribuiu para que todos 
compreendessem a importância da participação de meninos e meninas 
durante as aulas práticas de Educação Física. Fez com que os alunos 
questionassem o assunto, instigando-os a tomarem novas posturas 
e melhorar a convivência uns com os outros. Afirmamos que é de 
suma importância a atuação não somente do professor de Educação 
Física na construção de ações que problematizem e esclareçam sobre 
questões de gênero, o que leva a uma relação igualitária entre garotos e 
garotas, sendo um passo fundamental para diminuir as desigualdades 
sociais, preconceitos, discriminações, entre outras questões que estão 
relacionadas às diferenças entre gêneros.

Palavras-chave: Educação Física, Machismo, Pesquisa.
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A CONCEPÇÃO DO NIVELAMENTO E 
APRENDIZADO NAS QUATRO OPERAÇÃO 

FUNDAMENTAIS DA MATEMÁTICA

Magna Antônia de Melo84

RESUMO: Cada pessoa tem seu ritmo de aprendizagem, o que precisa 
ser considerado pelo professor. Este estudo tem como objetivo de 
apresentar a perspectiva e os desafios enfrentados no contexto escolar, 
voltado para as quatros operações fundamentais da matemática, no 
intuito de minimizar as dificuldades que são apresentas no processo 
de aprendizagem. Assim, foi elaborada uma sequência didática que 
considerou o contexto da Escola Estadual Professora Maria Esther 
Peres, localizada na rua Um, Quadra sete, Bairro Setor Sul, município 
de Vila Rica/MT. A atividade foi desenvolvida no terceiro bimestre de 
2019 e envolveu 25 alunos do 8ª ano C do Ensino Fundamental, do 
período vespertino, na sala 13. Os recursos utilizados na metodologia 
foram aula dialogadas, ensino exploratório com o uso de jogos e 
materiais manipuláveis e mídias tecnológicas, deste modo autores 
que dialogo sobre estas temáticas: Freire (2005), Gardner (1994) e 
Montessori (1990). Foram desenvolvidas duas ações: a primeira delas 
trouxe a compreensão das dificuldades e a capacidade de cada aluno; 
a segunda etapa que abordou os conteúdos com uma metodologia 
mais dinâmica que facilitou a assimilação das operações matemáticas 
e assim contribuiu para minimizar a defasagem e lacuna observada 
anteriormente no aprendizado dos alunos. Percebe-se que foram 
estabelecidos conexão entre as condutas e intelecto, que é um dos 
objetivos essenciais no ensino da matemática e que torne as aulas 
envolventes, o que proporcionou um aprendizado que surgiu a partir 
das ideias discutida e compartilhada. Logo, a atividade possibilitou aos 
alunos a pensar e observar aspectos a sua volta, podendo descobrir 
novos caminhos e criar conjecturas para que ocorra a construção de 
seus conhecimentos que não ocorre de uma única maneira.     

Palavras chaves: Dificuldade, Ensino dinâmico, Quatro Operações.  

84  – E. E. Profa. Maria Esther Peres
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REDES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO: 
BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS

Maraiza Bezerra Castro85

RESUMO: Com a evolução da tecnologia no século XXI, todo 
o processo de aprendizagem foi facilitado, pois em um ambiente 
escolar a relação de professores e alunos se tornou mais próspera 
devido às novas facilidades. As redes sociais proporcionam ambientes 
colaborativos que desenvolvem habilidades sociais de comunicação e 
de convívio, e que auxiliam no conhecimento de diferentes assuntos 
(ROMANÓ, 2003). Gerando uma aproximação entre o grupo, 
melhora a autoestima e reforça a ideia de que cada aluno é capaz de 
ensinar e auxiliar seus colegas.  A justificativa do trabalho realizado 
em sala de aula é abordar como as redes sociais podem ser aliadas 
em nossa aprendizagem, e, dependendo da forma como são usadas, 
as redes sociais podem trazer benefícios e malefícios. Seu objetivo foi 
compreender como as redes sociais são importantes no processo de 
ensino aprendizagem e mostrar por meio de leitura dialogada sobre o 
uso das redes sociais, bem como, os benefícios e malefícios.  Uma vez 
que, a falta de conhecimento quanto ao uso das redes sociais, podem 
gerar malefícios quando usadas incorretamente e o uso do celular 
em locais e horários indevidos.  A metodologia foi: Abordar como as 
redes sociais podem ser aliadas em nossa aprendizagem; dependendo 
da forma como são usadas, as redes sociais podem trazer benefícios 
e malefícios; Confecção de cartazes e leitura de texto sobre as redes 
sociais. Viu-se que o objetivo foi alcançado, uma vez que a produção 
dos cartazes em sala foi bem verossímil em relação às redes sociais 
na educação. Portanto, em meio ao mundo conectado, conclui-se que 
a internet e os meios de comunicação tornaram-se locais, onde, as 
pessoas divulgam seus conteúdos, os quais podem gerar benefícios e 
malefícios. Houve uma boa compreensão quanto ao uso consciente das 
redes sociais atreladas a aprendizagem. Que o uso das redes sociais 
como suporte na educação, gera mais conhecimento, complementando 
certos conteúdos abordados em sala de aula, melhorando e esclarecendo 
possíveis dúvidas.  

 Palavras-chave: Comunicação, Internet, Redes sociais.

85 - Escola Estadual Vila Rica (maraizacastro@yahoo.com.br)
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ANÁLISE SOBRE O USO DO KIT DE 
IRRIGAÇÃO PELAS ESCOLAS DO CAMPO

Márcia da Silva Carvalho Ballen86

RESUMO: A irrigação é um método utilizado para umedecer uma 
determinada área para as plantas poderem se desenvolver, aumentar 
produtividade e superar os períodos secos durante o ano. Diante disso, 
a secretaria de agricultura municipal conseguiu 30 kits de irrigação 
por gotejamento para fortalecer a agricultura familiar do município, 
e a secretaria de educação municipal fez uma parceria com a mesma, 
e conseguiu 08 kits de irrigação para as escolas do campo. Com isso, 
os alunos do 2° ano do Ensino Médio do campo das salas anexas a 
Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida desenvolveram o presente 
projeto com objetivo identificar quais escolas municipais do campo 
receberam os kits de irrigação, verificar como foi instalado e como 
está sendo utilizado pelas escolas. Dessa forma, os alunos elaboraram 
um formulário com 08 perguntas e foram aplicadas as 08 escolas do 
campo, onde cada professor/diretor responsável pela escola respondeu. 
Todas as escolas municipais do campo receberam o kit irrigação por 
gotejamento, dessas, a metade fez a instalação, onde a principal cultura 
é a horticultura, onde são cultivados alface, rúcula, cebolinha, salsa, 
couve, tomate, abobrinha, quiabo, pepino, melancia, maracujá, entre 
outros. Os produtos são destinados em sua maioria para a escola e 
os alunos participam no cultivo e cuidados com a cultura, e isso é 
bom, pois, por meio da horta os alunos e professores podem fazer uma 
ligação dessa prática aos conteúdos de sala de aula, como a química, 
biologia e matemática.

Palavras-chave: Alunos, Cultivo, Horta.

86  – Escola Estadual Vila Rica (marciacarvalho1906@gmail.com)
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REFLEXÕES SOBRE OS VALORES 
NECESSÁRIOS PARA UM BOM 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

Maria Lazara87

RESUMO: Os dias atuais estão sendo marcados muito fortemente 
por uma crise nos relacionamentos interpessoais em razão da perda 
significativa do cultivo de valores, fazendo que os seres humanos 
contemporâneos se mostrem frios, egoístas e desafeiçoados. Essa crise 
se agrava com o aumento das pressões cotidianas do trabalho, dos 
estudos e do imperativo da “pressa” quando “ninguém” possui tempo 
para “ninguém”. O presente estudo firmou seu objetivo no resgaste das 
práticas, por parte dos alunos do Ensino Médio – Salas Anexas, dos 
valores básicos tão necessários à boa qualidade dos relacionamentos 
interpessoais, tais como: respeito, amor, paz, convivência, colaboração, 
honestidade, responsabilidade, solidariedade, humildade, preservação 
ao ambiente e patrimônio público. O estudo ocorreu a partir da 
aplicação da Avaliação Diagnóstica às turmas, no início do primeiro 
bimestre – fevereiro a novembro de 2019 aos alunos dos 1º, 2º e 3º Anos 
do Ensino Médio Regular – Sala Anexa Rui Ramos, no município de 
Vila Rica/MT. O estudo foi desenvolvido por meio de muita leitura, 
discussão e interpretação de textos com abordagem direta ao tema. Foi 
perceptível os efeitos do referido projeto, haja vista a melhor quanto 
ao interesse em aprender a conviver e cultivar as atitudes positivas no 
tocante, sobretudo, quanto às diferenças ao respeito pela diversidade, 
ensinando a reconhecer a injustiça, adotando medidas para superá-
la, resolvendo as diferenças de maneira construtiva e passando de 
situações de conflito à reconciliação e à reconstrução social. O presente 
estudo serviu para que os alunos compreendam e passem a agir com 
ética e respeito e que demonstrem sempre atitudes cidadãs para que 
aprendam a conviver e cultivar as atitudes positivas pelas diferenças.  
 
Palavras-chave: Atitudes cidadãs; Relacionamentos interpessoais; 
Valores Humanos.

87  – Escola Estadual Vila Rica
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA E METODOLOGIAS 
ATIVAS: O PROTAGONISMO DO 
ESTUDANTE NO PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM

Mônica Strege Médici88

RESUMO: De acordo com a abordagem tradicional, a aula é 
protagonizada pelo professor que professa a aula em um verdadeiro 
monólogo. Ele é o detentor do saber, o centro do processo educativo, 
enquanto os estudantes são considerados “vasos vazios” que são 
preenchidos pelo conhecimento transmitido pelo professor. Este 
assunto é amplamente discutido pelos teóricos educacionais e teve início 
desde Lev Vygotsky (1896-1934), John Dewey (1859-1952), David 
Ausubel (1918-2008), bem como a perspectiva freiriana de autonomia  
(FREIRE, 2002), na qual o patrono da educação brasileira destaca 
que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades 
para sua construção. Na mesma vertente, Moran (2015) evidencia 
que a escola não deveria ensinar a todos da mesma forma e que a 
sociedade do conhecimento é baseada em competências cognitivas. 
Nesse sentido, cabe ressaltar que as transformações sociais, políticas, 
econômicas, culturais e tecnológicas não podem passar despercebidas 
pela educação. Como o professor se vê diante das transformações 
sociais? É possível utilizar as mesmas metodologias ano após ano? 
Sua formação lhe oferece subsídios para que ele tenha domínio sobre 
essa nova abordagem? O presente estudo é um relato de experiência 
desenvolvido em 2019, com estudantes do 1º ano do Ensino Médio 
da Escola Estadual Professora Maria Esther Peres, de Vila Rica/MT. 
Seu objetivo foi promover iniciação científica aos estudantes por meio 
de metodologias ativas. A proposta foi que eles pesquisassem uma 
temática para socializar e assim torná-los protagonistas no processo 
educativo. Eles utilizaram inicialmente o levantamento bibliográfico 
como metodologia de pesquisa, em seguida a organização dos 
trabalhos em grupo, avaliação dos experimentos e a produção dos 

88  - E. E. Profa. Maria Esther Peres (stregemonica@hotmail.com)
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relatórios. Ao analisar os resultados obtidos, foi possível constatar 
que os estudantes participam e se envolvem quando são desafiados 
e por serem capazes de ressignificar o objeto estudado.  Portanto, é 
preciso repensar o processo educativo e considerar as metodologias 
ativas como possibilidades de oferecer subsídios para proporcionar a 
emancipação intelectual dos estudantes e sua iniciação científica.

Palavras-chave: Autonomia, Conhecimento, Ensinar, Escola, 
Professor. 
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SARAU CULTURAL: INTERAÇÃO DOS 
ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DAS 
SALA ANEXAS DO CAMPO COM OS 

ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
E COMUNIDADE

Nazíria Silva Ribeiro89

RESUMO: O Sarau Cultural é um evento realizado no campo, que 
envolve toda comunidade escolar e entorno da Escola Municipal 
Santaninha. Esse evento teve como objetivo principal proporcionar 
conhecimento cultural, científico e especificidades da comunidade 
local, trabalhados de forma pedagógica em sala de aula. Realizado em 
2019, o evento pôde contar com a participação dos estudantes dos dois 
segmentos (Ensino Médio e Ensino Fundamental), juntamente com 
membros da comunidade, havendo uma interação entre estudantes, 
funcionários, pais de alunos, visitantes, que foi além das expectativas 
de todos que ali se fizeram presentes. Houve participação da quase 
totalidade dos estudantes em apresentações teatrais, músicas infantis 
coreografadas, música gospel, exposição de trabalhos realizados em 
sala de aula, maquete, mesa com frutos típicos da região, palestra com 
segmento religioso, ente outros. Verificou-se quão importante se faz 
a realização de eventos nas unidades escolares que possam promover 
o conhecimento atrelado ao bom relacionamento entre todos os 
segmentos de uma localidade ou região. O Sarau Cultural tornar-se-á, 
desta feita, um evento que deverá acontecer nos anos que se sucederem 
a esse de 2019, uma vez que foi o primeiro dessa natureza realizado na 
localidade. Assim sendo, será para os próximos anos, um evento com 
data marcada no calendário escolar no período letivo de cada ano, pois 
o trabalho desenvolvido instigou estímulo do fazer melhor de todos 
que se envolveram nesse projeto, visando à aquisição de maiores e 
melhores conhecimentos do lugar onde vivem, acrescendo-se à cada 
um prática do bem viver.

Palavras-chave: Aprendizagem; Arte; Conhecimento; Cultura.  

89 - Escola Estadual Vila Rica (naziriaribeiro20@gmail.com)
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MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES 
ECONÔMICAS QUE OFERTAM O ENSINO 

MÉDIO NO CAMPO DA ESCOLA ESTADUAL 
VILA RICA

Rosaline Araújo de Morais Piastrelli90

RESUMO: As atividades econômicas desenvolvidas no meio rural, 
como a agropecuária, desempenham um papel importante não só para 
a economia local, mas também mundial.  É a partir desse meio que 
são produzidos os principais alimentos e matérias-primas que servirão 
como base primária para o processamento de outros produtos. O 
presente estudo teve como objetivo realizar um mapeamento das 
atividades econômicas desenvolvidas nas comunidades rurais que são 
atendidas com as salas anexas do Ensino Médio da Escola Estadual 
Vila Rica, localizada no município de Vila Rica/MT. O estudo ocorreu 
entre os meses de setembro a outubro de 2019, envolvendo 86 alunos 
de todas as escolas do campo que atendem a sala anexa do ensino 
médio da Escola Estadual Vila Rica. Para a coleta dos dados utilizou-
se de um formulário eletrônico, contendo cinco questões objetivas 
que tratam do assunto em estudo. Com os dados, pode-se concluir 
que a maioria dos alunos provém de famílias que possuem um longo 
tempo de vínculo com o campo e que a principal atividade econômica 
e fonte de renda é o gado de corte e gado leiteiro, proveniente de uma 
economia baseada na agricultura familiar. Esse estudo serviu para que 
os alunos, pudessem ter o conhecimento sobre o ambiente econômico 
ao qual estão inseridos e a partir disso os alunos possam refletir sobre 
a influência econômica do que é produzido nas suas comunidades tem 
para a economia local.

Palavras-chave: Agricultura familiar, Campo, Economia.

90 – Escola Estadual Vila Rica (rosalinearaujo16@mail.com)
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O CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL, 
ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E CULTURAL 

DO LUGAR ONDE VIVO

Vanessa Soares Borges Gallo91

RESUMO: Pela falta de conhecimento histórico da formação da 
comunidade Ipê, Santo Antonio do Beleza e São Gabriel por parte 
das pessoas residentes no lugar onde vivem realizou-se uma pesquisa 
do contexto histórico. Com o objetivo conhecer o processo histórico 
de formação da Comunidade Ipê a partir da sua origem, sua cultura, 
sua realidade econômica, bem como a dinâmica das mudanças ou 
permanências desse contexto. A pesquisa foi realizada por alunos e 
professores aos moradores, pais de alunos e entidades que contribuíram 
para a formação dos assentamentos, iniciando-se os trabalhos no 
primeiro semestre do ano de 2019 e finalizando com apresentação dos 
resultados e mesas de debate. Para o levantamento de dados usou-se 
um questionário de quatorze perguntas pertinentes ao tema, onde 
foram avaliados e descritos o contexto histórico. Que para a formação 
dos assentamentos os mesmos eram duas fazendas Ipê e São Gabriel 
totalizando uma área de 25.606 hectares, cujos proprietários: o Sr. 
Jonas Barcelos Correia Filho e o Sr. José Gabriel Guerra, tinham como 
principal atividade a criação de gado de corte. Com a negociação entre 
proprietários e o INCRA as primeiras ocupações iniciaram no ano de 
1998, por famílias de baixo poder econômico. Totalizando 514 lotes 
atribuídos. O estudo serviu para despertar o interesse dos alunos e 
da comunidade para melhor conhecer, resgatar e valorizar a história 
cultural da formação do lugar onde vivem.

Palavras-chave: Conhecimento, Formação, Levantamento.

91  – Escola Estadual Vila Rica  (vanessaborges@hotmail.com)
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O USO DE SMARTPHONES POR 
ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DAS 

SALA ANEXAS DO CAMPO

Vânia Horner de Almeida92

RESUMO: O smartphone tornou-se recentemente um importante 
instrumento de aprendizagem, sendo utilizado no cotidiano e na 
sala de aula por alunos tanto da cidade quanto do campo. O presente 
estudo teve como objetivo verificar e analisar com que finalidade os 
alunos do Ensino Médio das Salas anexas do campo fazem uso do 
smartphone em sala de aula. A pesquisa foi realizada com os alunos 
das doze (12) turmas do Ensino Médio das Salas Anexas do campo 
da Escola Estadual Vila Rica, distribuídas em sete (7) assentamentos 
e comunidades, num total de 164 alunos do Ensino Médio regular. A 
pesquisa foi de caráter qualitativo e quantitativo, com realização de 
levantamentos bibliográficos e aplicação de questionários on-line aos 
alunos.  O estudo dessa temática surgiu primeiramente da observação 
dos alunos em visitas realizadas as Salas anexas e ainda, das falas dos 
professores sobre o uso do equipamento na sala de aula, na escola, 
em casa, e ainda, da intensa utilização de smartphones por uma 
ampla parcela da população não somente urbana, como em bancos, 
supermercados, lanchonetes, praças, na escola, etc., mas, também 
rural. O aluno do Ensino Médio do campo tem levado esse aparelho 
para sala de aula. Devido a esse cenário e para compreensão dos fatores 
que implica ao uso do smartphone em sala de aula. O estudo serviu 
para constatar que 96% dos alunos possuem e utilizam o smartphone 
em sala de aula. O uso do smartphone em sala de aula é essencial para 
atividades que sejam difíceis e/ou precisam de aplicativos (apps como 
tradutor, jogos de química, pesquisas no Google, editor de vídeo, 
Word, calculadora, fotos de atividades e de páginas do livro didático, 
pois falta livros). Ainda relataram que, influencia o desenvolvimento 
e desempenho dos alunos; facilita a comunicação dos alunos e 
professores; fazer pesquisas sobre questões diversas, sendo que todas 
essas atividades com a orientação, supervisão, controle e regras 

92  - Escola Estadual Vila Rica (vaniahorner@hotmail.com)
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específicas do professor orientador. Contudo, as tecnologias precisam 
ser compreendidas e incorporadas pedagogicamente, para que possam 
surtir efeito e trazer as alterações necessárias no processo educativo. 
Não basta, por exemplo, usar a televisão, o celular, o computador, é 
preciso saber planejar e desenvolver uma prática educativa de forma 
pedagogicamente correta, para a tecnologia escolhida.

Palavras-chave: Aprendizagem; Internet; Tecnologia;
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IMPORTÂNCIA E VALORIZAÇÃO DO 
SER HUMANO – FAZER PEDAGÓGICO X 

CONHECER O SUJEITO

Gislane Aparecida Moreira Maia1

RESUMO: O fazer pedagógico é sempre desafiador. Na busca de 
melhorias das aulas de Língua Portuguesa, decidiu-se fazer uma aula 
prática para conclusão da dissertação, especificamente a proposta de 
intervenção. Embasada por Bonadio (2006, p. 10), “Diluir resistências 
e viver a novidade, provar o novo e transformá-lo em experiência da 
aprendizagem.” O presente trabalho teve por objetivo conhecer o perfil 
dos estudantes do 2º B, do curso técnico em Agropecuária, IFMT- 
campus Confresa, despertando o interesse dos mesmos pelas aulas. O 
trabalho ocorreu no 4° bimestre de 2018, envolvendo os 25 alunos da 
referida turma. Refere-se a um relato de experiência. Após observar 
que a maioria dos estudantes tinham um comportamento inadequado 
para sala de aula, demonstrando desinteresse e desânimo, a professora 
no limite da paciência, fez uma reflexão e entendeu que era necessário 
fazer algo buscando sanar tais comportamentos. Dessa forma, buscou 
na mudança da prática pedagógica a solução. Por meio de uma aula 
mais dinâmica e diferente, sem transparecer o real objetivo, foi pedido 
aos mesmos que escrevessem uma qualidade (adjetivos) para cada 
colega da turma. Entregou a eles uma folha de papel sulfite A4, com 
o nome de cada um e todos deveriam escrever, incluindo a si próprio, 
características que reconhecia de si mesmos e dos colegas. Após 
leitura, cada um colava o próprio papel na parede. A seguir solicitou 
que escrevessem qualidades e defeitos próprios (adjetivos) e por fim 
que escrevessem na folha que receberam um problema que estivesse 
passando, que passou, algo que o incomodava e que não conseguia 
dizer a ninguém, sem assinar. Depois a professora fazia a leitura e todos 
deviam apresentar uma solução (proposta de intervenção). A previsão 
era de 03 aulas, mas necessitou de 06 aulas para concluir a leitura 
com as intervenções. Essa aula serviu para que cada um conhecesse 
o outro, além de uma revisão gramatical, onde se trabalhou classes 

1   IFMT Campus Confresa (gislane.maia@cfs.ifmt.edu.br)
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de palavras e a proposta de intervenção para concluir a dissertação. 
Assim, foi possível observar a necessidade de conhecer o aluno com o 
qual trabalhamos. Só assim teremos êxito nos objetivos propostas por 
nossas disciplinas. Além de melhorar a qualidade das aulas, o interesse 
e o comportamento da turma, mudou radicalmente. O que comprova 
a importância do conhecer o outro e que o fazer pedagógico precisa 
ser repensado diariamente. Cabe ressaltar que a turma citada era 
indisciplinada e após a dinâmica realizada, passaram a conhecer o que 
cada colega vivia no dia a dia. Muitos problemas pessoais graves que 
implicam diretamente na aprendizagem dos mesmos. Depois dessa 
aula, tornaram-se outras pessoas. Passaram a ter respeito pelos outros, 
melhorou o interesse e o nível de aprendizagem sistematicamente.

Palavras-chave: comportamento, conhecimento, disciplina.
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Encerramento da formação continuada em Confresa/MT

Encerramento da formação continuada em Vila Rica/MT
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