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APrESENTAÇÃo
No decorrer da formação continuada de professores, 

é importante que ocorram discussões sobre temáticas 
relacionadas com o cotidiano escolar, ainda mais se tais 
discussões possam ser registradas de maneira sistemática 
para assim poderem ser socializadas. Além disso, um dos 
aspectos que geralmente fica sem a devida compreensão pelos 
professores, seja durante a formação inicial, seja no decorrer 
do exercício profissional, é a escrita científica e a necessidade 
de realizar divulgação das práticas pedagógicas que são 
desenvolvidas em nossas escolas. 

Diante de tais constatações e atendendo aos pedidos 
dos profissionais que atuam na educação da Região Araguaia 
Xingu, propomos e desenvolvemos essa ação formativa por 
meio do Projeto de Extensão “IFMT mais presente!”, aprovado 
no Edital nº 17/2020 - RTR/PROEX - Apoio a Extensão, da 
Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) do IFMT. Uma das ações 
do projeto é ofertar formação continuada aos professores que 
atuam na Educação Básica sobre a importância da divulgação 
científica das atividades que desenvolvem em suas práticas 
educativas. Cabe ressaltar que esta publicação foi viabilizada 
com recursos financeiros do próprio projeto.

O curso “A Escrita Científica na Educação Escolar: 
da coleta de dados ao Artigo” foi ministrado pelos seguintes 
formadores: Marcelo Franco Leão; Kellen Cristhina Inácio 
Sousa; Ana Claudia Tasinaffo Alves; e Gislane Aparecida 
Moreira Maia.

Essa formação continuada ocorreu em dois momentos: 
O primeiro foi a formação coletiva, realizada em 4 encontros 
online (via YouTube), que ocorriam em sábados alternados 
(um a cada mês: agosto, setembro, outubro e novembro); O 
segundo momento foi a elaboração em pequenos grupos de 
um artigo científico, o qual já estava sendo construído ao 
longo das etapas formativas.
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A etapa de agosto de 2020 abordou “Sobre a Pesquisa 
Científica e o Esboço do Projeto”. Em setembro, a temática 
foi “Teorias, Referencial e Definição do Método”. Na etapa de 
outubro do corrente ano, o tema abordado foi “Tratamento 
dos dados com ênfase nas Discussões”. A última etapa 
coletiva, ocorrida no início de novembro, abordou “Redação 
e observações finais (Escopo e Organização)”.

As etapas coletivas também contaram com a 
participação de alguns convidados especiais, que socializaram 
suas experiências com a escrita científica: Mônica Strege; 
Everson Tatto; Jéssica Andrade; Leomar Pacheco; Vânia 
Horner; Domênico Médici; Markondes Araújo; Fábio 
Bombarda; Maria Elizabete Rambo; Danilo Oliveira e 
Reinaldo Feio.

O público alvo deste curso eram os professores 
que atuam na Educação Básica, que, ao todo, foram 
aproximadamente 300 inscritos. Mesmo em um período 
conturbado devido ao isolamento social, além das inúmeras 
atividades exigidas para desenvolver o ensino remoto, muitos 
professores se dispuseram a participar do curso por ver nele a 
oportunidade de aprender sobre a redação científica e assim 
poder registrar as ações que desenvolvem nas escolas, que não 
são poucas. 

Cada etapa coletiva teve entorno de 400 visualizações 
e os vídeos ficaram disponíveis para que mais interessados 
possam estar aprofundando seus estudos sobre a escrita de 
artigos científicos. Já o segundo momento foi realizado em 
pequenos grupos e consistiu na elaboração de um artigo 
científico para colocar em prática tudo aquilo que foi discutido 
durante as etapas coletivas. Todo este processo de escrita, 
definição do método, coleta de dados, análise dos resultados 
e redação do artigo foi acompanhado pelos quatro professores 
formadores. 

No mês de dezembro os grupos enviaram o artigo 
elaborado. Foi então proposto um último encontro de 
socialização dos textos redigidos. Na ocasião, foram mais 



9

DA COLETA DE DADOS AO ARTIGO

de 30 artigos socializados, cada um deles contendo entre 
três e quatro autores. Afim de registro nesse momento de 
socialização, foi organizado esse e-book intitulado “A escrita 
científica na Educação Escola: da coleta de dados ao artigo” 
no intuito de divulgar as práticas pedagógicas desenvolvidas 
com mais pessoas além dos participantes. 

Contudo, cabe ressaltar que a presente obra contém 
somente o resumo de cada artigo elaborado, para que assim 
os autores possam submeter seus textos para avaliação 
de periódicos científicos sem comprometer o ineditismo. 
Todos os cursistas foram incentivados a submeter a algum 
periódico e posteriormente publicar os artigos científicos 
que elaboraram. Acredita-se que a socialização oportuniza 
que outros professores possam estar adaptando as propostas 
de acordo com suas necessidades e desenvolvendo práticas 
pedagógicas significativas, sem contar que tal produção ajuda 
no currículo dos professores, tanto na seleção profissional, 
por meio da contagem de pontos, quanto na seleção de um 
Mestrado ou Doutorado. 

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

Desejamos a todos uma boa leitura!
Os organizadores
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o rEENDErEÇAmENTo 
Do FiLmE ‘A iLHA’ Como 

ESTrATÉGiA DiDáTiCA PArA 
o ENSiNo DE GENÉTiCA E 
BioÉTiCA NA EDuCAÇÃo 

BáSiCA
Mônica Strege Médici1

RESUMO
Na atual conjuntura, a Educação Básica vive um 

momento fecundo em relação às mudanças provocadas pela 
inserção de recursos tecnológicos, que visam potencializar o 
ensino e a aprendizagem. Contudo, o que se vê no interior das 
escolas é, ainda, a dificuldade dos professores em relação ao 
ensino de alguns conteúdos que são de natureza mais abstrata, 
dentre eles, o ensino de genética e bioética. Sendo assim, é 
importante refletir sobre a possibilidade de dinamizar estes 
conteúdos a fim de ressignifica-lo aos estudantes. O objetivo 
deste texto é relatar uma sequência didática com a utilização 
de um filme cinematográfico como uma estratégia de ensino. 
O filme foi utilizado como estratégia problematizadora, no 

1  Professora de Ciências e Biologia da Escola Estadual Professora 
Maria Esther Peres (EEPMEP), Vila Rica/MT. Mestranda em Educação 
pela Universidade Federal de Tocantins (UFT). E-mail: stregemonica@
hotmail.com
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intuito de promover o alargamento do pensamento crítico 
voltado ao estudo de genética e bioética. A sequência didática 
envolveu estudantes concluintes do Ensino Médio. O presente 
estudo, desenvolvido no segundo semestre de 2019, se configura 
como uma pesquisa descritiva e abordagem qualitativa, 
realizada com estudantes do 3 º ano do Ensino Médio da 
Escola Estadual Professora Maria Esther Peres, de Vila Rica/
MT, que teve como ênfase o reendereçamento do filme ‘A ilha’. 
Participaram desta atividade pedagógica 37 estudantes das 
turmas A e B do 3º ano, devidamente matriculadas no turno 
matutino. A atividade foi desenvolvida em 06 aulas: nas 02 
primeiras houve a exposição do conteúdo com base no livro 
didático; as 02 aulas seguintes foram destinadas a exibição do 
filme e nas outras 02 aulas seguintes foi realizado um debate 
no qual os estudantes tiveram a oportunidade de apresentar 
suas concepções acerca do tema e se posicionar em relação ao 
assunto. Posteriormente   eles responderam um questionário 
com 06 perguntas. Os estudantes sugerem, de modo geral, que 
o uso do filme desperta atenção e provoca reflexões, instiga a 
curiosidade e desta forma é possível aproximar o conteúdo 
do cotidiano. Logo, a utilização deste filme cinematográfico 
se mostrou uma estratégia de ensino viável, pois auxiliou 
na motivação, problematização e incentivou os estudos em 
genética. 

Palavras-chave: Aprendizado; Ensino; Filme; 
Genética; Reendereçamento.
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AS QuEimADAS: CAuSAS, 
CoNSEQuÊNCiAS E EDuCAÇÃo 

AmBiENTAL

José Francisco Rocha Simão2

RESUMO
As queimadas trazem problemas à saúde das pessoas, 

ao meio ambiente e, por vezes, até prejuízos financeiros 
a fazendeiros e empresas. Trabalhar esse tema na escola 
é interessante por se tratar de uma maneira de promover 
Educação Ambiental e está diretamente relacionada à saúde 
das pessoas e ao meio ambiente. Além de ser uma forma de 
estudos que instiga os alunos a conhecer e tomar consciência 
de como enfrentar os muitos problemas ambientais, e de como 
as queimadas são prejudiciais aos seres vivos. Assim, o objetivo 
desta pesquisa foi analisar documentos que evidenciam a 
realidade brasileira para assim mostrar problemas gerados 
pelas queimadas descontroladas e os efeitos que elas podem 
causar a população e ao meio ambiente. O presente estudo 
configura-se como uma pesquisa bibliográfica documental, 
portanto realizou-se uma revisão teórica, realizada ainda 
em 2020. Uma primeira constatação é que no período seco, a 

2  Licenciatura em Matemática pela Faculdade FEST (2012) e graduado 
em Gestão Pública – IFTO (2018). Especialista em Docência do Ensino 
Superior pela Faculdade. FAPAF.  (2012). Professor da Educação Básica, 
Ensino Fundamental. E-mail: jfr1412@gmail.com
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prática de limpezas de terrenos por meio do fogo intensifica 
as queimadas, entre os meses de junho e outubro em vários 
estados brasileiros, tanto nas cidades quanto nas áreas 
rurais. Por meio deste estudo, foi possível salientar ainda, 
o cumprimento de leis e a conscientização das pessoas, 
quantos aos riscos das queimadas. Também é mencionada a 
importância de preservar a fauna e a flora dos ambientes para 
o bem dos seres vivos. O estudo mostrou que as instituições 
de ensino, governos, empresas, proprietários de terras e as 
pessoas em geral, têm sua parcela de responsabilidade nos 
desequilíbrios ambientais. Sendo assim, a escola deve, cada 
vez mais, propor debates e soluções acerca da educação 
ambiental. 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Queimadas; 
Saúde.
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AS mEToDoLoGiAS DE ENSiNo 
NAS DiSCiPLiNAS oPTATiVAS: 

Do SoNHo À rEALiDADE

Wendel Cruvinel Sousa3, Magali Nunes Machado4 e Kenned 
Junior Ferreira Sousa5

RESUMO
As metodologias de ensino utilizadas no processo 

educativo atual podem ser consideradas como um divisor 
sobre a efetividade, desenvolvimento intelectual, participação 
ativa e sucesso sobre a formação básica de adolescentes 
e jovens. Nesta perspectiva, o presente estudo teve como 
objetivo investigar as práticas metodológicas usais e almejadas 
pelos alunos sobre as aulas da base diversificada e comum. A 
pesquisa foi realizada em 2020 e envolveu alunos de 6º ao 9º 
anos do Ensino Fundamental II e Médio, da rede pública de 
ensino, na modalidade de tempo integral, de um município 
goiano. Para coletar dados, foram utilizados formulários 
digitais, constituídos por questões abertas e fechadas. Dentre 
as metodologias mais utilizadas na execução das aulas, 

3  Professor, mestre em Agroquímica; Escola Estadual de Aurilândia 
(SEDUC), Aurilândia, Goiás, Brasil. E-mail: wendelcruvinel@gmail.
com
4  Professora; Escola Estadual de Aurilândia (SEDUC), Aurilândia, 
Goiás, Brasil. E-mail: machadomagalinunes@gmail.com
5  Professor; Escola Estadual de Moiporá (SEDUC), São Luís de Montes 
Belos, Goiás, Brasil. E-mail: kenned.junior@hotmail.com
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destacam-se que o ensino tradicional ainda é muito recorrente, 
com 42,4%, ou seja, infelizmente essa é a realidade. Em contra 
partida, segundo relatos dos próprios alunos em resposta a 
outro questionamento, a prática docente que os mesmos 
desejam são aulas inovadoras com práticas educativas, jogos 
digitais e música. Esta opção recebeu marcação de 59,1% dos 
alunos. Já sobre a escolha das disciplinas da base diversificada, 
os alunos responderam que realizam a partir de análise sobre 
o assunto da disciplina, da curiosidade e/ou afinidade que 
possuem com o tema, e também do professor que ministra 
a mesma, estes foram os elementos fundamentais para 
decisão. Assim como frequência, participação, proatividade 
e permanência do alunado sobre a instituição formadora 
é o fator progressismo e econômico que o aluno almeja 
alcançar em sua vida adulta. Desta forma, pode-se concluir 
que as metodologias de ensino necessitam ser repensadas 
e reestruturadas para que o processo educativo se torne 
dinâmico, até porque estratégias diversificadas tendem a 
atrair os alunos e motivá-los para os estudos e posteriormente 
engajamento na vida social, econômica e profissional.

Palavras chaves: Aulas inovadoras; Aulas tradicionais; 
Metodologia de ensino; Núcleo diversificado.
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imPLANTAÇÃo Do ENSiNo 
rEmoTo NA ESCoLA ESTADuAL 

ANToNio GrÖHS Em áGuA 
BoA/mT

Jallys Martins Mendes6, Márcia Juliana da Silva7 e Maxsuel 
Pereira Barbosa8

RESUMO
A pandemia de Covid-19 exigiu de professores e 

alunos novas maneiras de ensinar e aprender. Assim, o ensino 
remoto foi a solução emergencial adotada para os desafios 
postos à educação nesse contexto pandêmico. Concernente a 
isso, o presente artigo objetiva analisar os efeitos da pandemia 
no ensino remoto ofertado pela Escola Estadual Antônio 
Gröhs, em Água Boa - MT. Para isso, fundamentamos 
nosso estudo em Arruda (2020), Freire (1996), Morán (2015), 
Moreira e Schlemmer (2020), Schneiders (2018) e também 
nos documentos normativos do Ministério da Educação 
e Cultura (MEC) e da Secretaria de Educação e Cultura de 

6  Professor de Filosofia e Sociologia, Escola Estadual Antonio Gröhs, 
Água Boa/MT. E-mail: jallys_mendes@hotmail.com
7  Professora de Língua Portuguesa, Escola Estadual Antonio Gröhs, 
Água Boa/MT. E-mail: maju.rs@gmail.com
8  Professor de Língua Portuguesa, Escola Estadual Antonio Gröhs, 
Água Boa/MT. E-mail: maxsuelbarbosa@gmail.com



18

A ESCRITA CIENTÍFICA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR:

Mato Grosso (SEDUC/MT). Como metodologia, utilizamos 
o estudo quantitativo, o qual contou com a aplicação de 
formulário digital aos professores e estudantes desta escola 
para o levantamento de dados. O problema norteador 
deste estudo foi: Como professores e estudantes da Escola 
Estadual Antonio Gröhs têm enfrentado os desafios postos 
pela pandemia de Covid-19 no contexto do Ensino Remoto 
Emergencial? Desse modo, este estudo permitiu compreender 
os desafios enfrentados, bem como são utilizados os 
recursos tecnológicos neste período de ensino remoto. 
Além disso, buscamos compreender a complexidade do 
comprometimento dos estudantes com a nova modalidade 
de ensino, assim como apresentar os desafios enfrentados por 
estudantes e professores nesse contexto. Ao final deste estudo, 
percebemos que, mesmo como alternativa viável no atual 
cenário pandêmico, o ensino presencial é imprescindível.

Palavras-chave: Ensino; Ensino Remoto Emergencial; 
Pandemia.
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o ráDio E o JorNAL NA 
ESCoLA PÚBLiCA Em JACiArA/
mT: rELAToS DE EXPEriÊNCiAS

Elisângela Lopes de Lima Carvalho9 e Claudirene Silva Lima10

RESUMO
A comunicação entre os seres humanos é um ato 

imprescindível. A escola, por sua vez, utiliza-se de tal ato como 
meio de construção do conhecimento. O presente texto tem 
como objetivo relatar experiências que envolveram práticas 
educomunicativas no ambiente escolar, tendo como ponto de 
partida a educomunicação de atividades desenvolvidas em 
duas escolas municipais de Jaciara/MT. Assim, nesse relato, 
apresentamos duas experiências ocorridas em 2019, na rede 
municipal de ensino, tendo como princípio o trabalho com 
rádio, jornal e teatro na escola: Os projetos “Educomunicação” 
e “Festival de Leitura”. Esses projetos ocorreram nas escolas 
municipais Magda Ivana e Maria Villany Delmondes, ambas do 
município de Jaciara/MT, e envolveram alunos desde o 5º ano 
até o 9º ano do Ensino Fundamental. O primeiro projeto trata 
da presença das mídias na escola, focando no protagonismo 

9  Professora de Língua Portuguesa, Escola Estadual Prefeito Artur 
Ramos, Jaciara/MT. E-mail elisangelallcarvalho@gmail.com
10  Professora de Língua Portuguesa, Escola Estadual Prefeito Artur 
Ramos, Jaciara/MT. E-mail:  claudi_jaciara@hotmail.com
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infanto-juvenil e na promoção da leitura e escrita de gêneros 
jornalísticos, além da análise crítica dos conteúdos veiculados 
nos meios de comunicação. O segundo visou propiciar aos 
alunos uma forma lúdica de leitura e motivá-los para buscar a 
leitura por prazer, incentivando-os a ver nos livros uma nova 
maneira de ver a vida, criando e recriando com a literatura. 
Assim, o livro e a prática da leitura devem ser mostrados e 
abertos com a dimensão do prazer e da alegria, e não como 
via pura e simplesmente obrigatória de conteúdos distantes do 
contexto em que está inserido esse educando-educador. Logo, 
os projetos atingiram seus objetivos, pois tiveram o intuito 
de desenvolver o prazer e o hábito da leitura, compreender 
ideias dos autores e buscar construir sentido nos textos lidos, 
mediante o convívio constante com obras literárias, infantis 
e infanto-juvenis, pesquisas com base científica, e atualizada 
nas mais diferentes áreas. 

Palavras-chave: Educação cidadã; Educação e Mídias; 
Educomunicação; Protagonismo estudantil.
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PráXiS PEDAGÓGiCAS DE 
ProFESSorES(AS) ADuLToS(AS) 

– CriANCEiroS(AS): 
VALoriZAÇÃo DA CuLTurA 

CorPorAL

Alysson Carlos Ribeiro Gomes11, Jefferson Francisco Cândido12 
e Tatiane Meire Martins13

11  Professor de carreira no sistema público municipal de educação em 
Palmas (TO). Professor no curso de Educação Física na Faculdade de 
Palmas – FAPAL. Especialista em Educação Física Escolar (FALBE/
DF). Gestão Educacional (UFSM). Aperfeiçoamento em Atividade 
Física para pessoas com deficiência (UFJF). Mestrando em Educação 
pelo Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Tocantins 
(UFT). Associado ao CBCE-TO. E-mail: alyssonef@gmail.com
12  Professor de carreira no sistema municipal de educação de Palmas 
(TO, e estadual do Tocantins. Especialista em Educação Física 
Escolar (FALBE/DF). Gerontologia: a inserção do velho no mundo 
contemporâneo (UFT). Educação Infantil, especial e Transtornos 
Globais do Desenvolvimento - TGD (FAVENE). E-mail: jefcandido@
yahoo.com.br
13  Professora de carreira no sistema público municipal de educação. 
Professora no curso de Educação Física na Faculdade de Palmas – 
FAPAL. Especialista em Educação Física Escolar (FALBE/DF). E-mail: 
tati_princess@hotmail.com
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RESUMO
A Cultura Corporal tem sua expressão manifestada 

nas atividades física, tais como os jogos, a dança, os esportes, 
as lutas, ginásticas, entre outras. O presente texto objetiva 
problematizar as ancestralidades, e as práxis pedagógica 
de três Professores (as), considerados (as) adultos (as) 
crianceiros (as) buscando a valorização, indispensável, 
da Cultura Corporal, na especificidade das brincadeiras 
populares. Trata-se de um relato de experiência, descritivo 
e exploratório, que envolveu três professores de Educação 
Física tocantinenses, que foi elaborado em 2020. Para que 
fosse possível estabelecer conexão entre suas ancestralidades 
e suas práxis pedagógica, foi utilizado a auto(biografia). 
Ao versarem sobre suas memórias, criam histórias que 
justificam suas atuações docentes tanto na educação básica, 
quanto no ensino superior. A atenção maior deste estudo 
se deu na práxis pedagógica, independentemente do local 
onde ela ocorreu. As discussões aqui expostas, demonstram 
que, ao nos reconhecermos enquanto sujeitos (as) históricos 
(as), constituídos (as) por experiências diversas, se torna 
possível atuarmos mais próximos (as) dos (as) alunos (as) que 
convivem conosco durante nossas carreiras profissionais, 
e suas experiências escolares/acadêmicas. Portanto, este 
relato das práxis pedagógicas destes professores demonstra 
que é possível valorizar a Cultura Corporal por meio das 
brincadeiras populares.

Palavras-chave: (Auto)biografia; Cultura Corporal; 
Práxis Pedagógica.
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o CoNHECimENTo CiENTÍFiCo 
No ENSiNo PÚBLiCo SoBrE 
AS FormAS DE CuLTiVo DE 

ALimENToS

Vanessa Saturnino Santos14 e Wendel Cruvinel Sousa15

RESUMO
A educação científica é de fundamental importância 

para a vida moderna em especial sobre o cultivo de 
alimentos, os quais são essenciais para a sobrevivência da 
espécie humana. Pensando nisso, o presente estudo objetivou 
investigar o conhecimento de estudantes do 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental II e 1º ano do Ensino Médio, sobre o 
cultivo de alimentos orgânicos, hidropônicos, convencionais e 
transgênicos. Assim como ponderar o nível de conhecimento 
e exposição dos temas sobre os níveis de escolaridade e núcleo 
de disciplinas as quais estão trabalhando o tema como as de 
núcleo comum e/ou diversificado. Essa pesquisa, de cunho 
qualitativo, foi desenvolvida com alunos matriculados em 

14  Especialista em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental pela Faculdade 
Almeida Rodrigues. Residente em Iporá/GO, Brasil. E-mail: vanessa.
saturnino80@gmail.com
15  Professor, mestre em Agroquímica; Escola Estadual de Aurilândia 
(SEDUC), Aurilândia, Goiás, Brasil. E-mail: wendelcruvinel@gmail.
com
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uma escola da rede pública de ensino de período integral 
do interior do Estado Goiás, no ano de 2020. Para coleta 
de dados, foi utilizado um formulário digital, constituído 
por questões abertas e fechadas. Os resultados indicam 
que 78% dos investigados já estudaram sobre alimentos 
convencionais no Ensino Fundamental II. Em contra 
partida, todos eles afirmaram terem sido instruídos sobre 
os alimentos orgânicos, já sobre os alimentos hidropônicos 
86% manifestaram afirmativamente. Quando questionados 
sobre a produção/existência de alimentos transgênicos ou 
geneticamente modificados, 78% informaram ter ouvido falar 
sobre o tema durante a formação inicial ou básica. Entretanto, 
quando questionados sobre a definição de cada alimento, 
muitos alunos demonstram dificuldade para diferenciar 
e caracterizar o modo de cultivo e/ou definição de cada 
um. Nesta perspectiva, conclui-se que os temas referentes à 
produção de alimentos têm sido desenvolvidos em instituições 
de ensino, no Ensino Fundamental I, II e no Ensino Médio. 
Portanto, é preciso seguir com os ensinamentos de tais 
conhecimentos, para que cada vez mais se formem pessoas 
conscientes e alfabetizadas cientificamente sobre a produção 
de alimentos.

Palavras-chaves: Aprendizagem; Cultivo; Educação 
científica; Produção de alimentos. 
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A ESCrAViDÃo No BrASiL 
ABorDADA NoS mATEriAiS 
DiDáTiCoS uTiLiZADoS No 

ENSiNo DE HiSTÓriA

Ananda Mendes Galvão Savoine16

RESUMO
O refinamento dos materiais didáticos no Brasil vem 

sendo feito e o assunto escravidão pode ser aperfeiçoado e 
necessita ser considerado para que ocorra o enriquecimento 
da educação de um modo geral, com propósito de estimular 
o desejo pela busca das próprias origens, a criação de raízes 
culturais e a mantê-la viva na memória. O estudo tem como 
objetivo refletir sobre como a temática escravidão vem sendo 
abordada nos materiais didáticos utilizados no ensino de 
História nas escolas brasileiras. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica, desenvolvida em 2020, que teve como base 
materiais impressos e online. No texto são mencionadas as leis 
que antecederam a lei áurea e que tiveram papel fundamental 
para a abolição, a própria lei áurea e sua importância e os 
movimentos abolicionistas. Ao longo deste texto, também 
foram abordadas questões relacionadas ao ensino de História, 

16  Pós graduanda no Ensino de História pela FAVENI (Faculdade de 
Venda Nova Do Imigrante), Luciara/MT. E-mail: anandasavoine@
hotmail.com
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considerando o tema em questão como fator de suma 
importância e propor a reformulação do material didático 
atualmente distribuído nas escolas públicas e estaduais 
que contam apenas uma parte deste marco na história 
brasileira que ainda hoje é pouco explorado e divulgado. A 
importância de se aprofundar na história do próprio país 
consiste em conhecer e compreender o passado, construir 
orgulho patriótico e ter a capacidade de projetar um futuro 
melhor. Logo, com este adendo ao plano de ensino haverá 
uma significante contribuição à construção do conhecimento 
do aluno com uma formação crítica dos jovens que cursam o 
Ensino Médio. 

Palavras-chave: Abolição; História; Lei Áurea. 
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mAPEAmENTo DAS PESQuiSAS 
BrASiLEirAS rELACioNADAS 

À PráTiCA PEDAGÓGiCA 
CriATiVA Em TurmAS DE 

BErÇário NA PErSPECTiVA Do 
PENSAmENTo ComPLEXo

Débora Cristiana Alves Soares de Albuquerque17 
e Wellington Mota de Sousa18 

RESUMO
Estudos recentes revelam a necessidade de investigar 

as práticas pedagógicas em berçários, pois as mesmas 
influenciam no desenvolvimento psicoeducacional dos 
bebês. O presente estudo tem como objetivo produzir um 
mapeamento das pesquisas brasileiras que foram publicadas 
sobre a prática pedagógica criativa em turmas de berçário e 

17  Pedagoga, professora na Universidade Estadual do Tocantins, 
mestranda em Educação pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), 
Palmas/TO. E-mail: deboracirstiana1@gmail.com
18  Graduado em Educação Física pelo Instituto de Ensino Superior do 
Sul do Maranhão (2010). Mestrando pelo programa de pós-graduação em 
Educação da UFT, Palmas/TO. E-mail: wellington.mota@uft.edu.br
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que tiveram perspectiva no pensamento complexo. Trata-se 
de um levantamento de produções bibliográficas que versam 
sobre prática pedagógica criativa em turmas de berçários 
na perspectiva do Pensamento Complexo de Morin (2005). 
A metodologia utilizada envolveu pesquisas bibliográficas 
em livros, capítulos de livros, dissertações e teses dos 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação 
das universidades brasileiras com notas 05 e 07 conforme 
avaliação da Capes. O critério de seleção dessas produções foi 
elas terem referencial teórico escolhido sobre o tema. Foram 
identificadas duas Teses e três Dissertações que versam 
sobre o assunto. Percebeu-se escasso material sobre prática 
pedagógica criativa em turmas de berçários na perspectiva 
do Pensamento Complexo de Morin, o que pode evidenciar 
maior necessidade de pesquisas com essa temática.

Palavras-chave: Berçários; Pensamento Complexo; 
Prática pedagógica criativa.
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imAGiNário E PANDEmiA: A 
TrANSiÇÃo Do iNFANTiL PArA 

o ENSiNo FuNDAmENTAL

Nilson Furlan19

RESUMO
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

contempla a brincadeira dentro dos direitos de aprendizagem 
e desenvolvimento, a saber: conviver, brincar, participar, 
explorar, expressar e conhecer-se. Determina ainda os 
campos de experiência (O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos 
e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 
pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações). Ela põe em prática sua relação com 
os campos de experiência e protagoniza, ainda, seus direitos 
de aprendizagem. Assim, o objetivo deste estudo foi refletir 
sobre como a escola pode lidar durante a pandemia com o 
imaginário de crianças na transição da Educação Infantil para 
o Ensino Fundamental. Este estudo empírico, de abordagem 
qualitativa, foi realizado em 2020, por meio de consultas 
na literatura existente sobre o assunto e nos documentos 

19  Formado em Português/Inglês e Pedagogia; Pós graduado em 
Musicalização; Neuropsicopedagogia e Direito Educacional. Diretor 
de Escola EMEF ABIMAEL CARLOS DE CAMPOS, Votorantim/SP. 
E-mail: nilsonfurlan2297@gmail.com
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educacionais oficiais. O imaginário da criança se faz, dentre 
outros, a partir das brincadeiras, as quais lhes possibilitam 
experimentar as vivências, suas experiências futuras. Por 
meio delas, seu mundo vai se formando e fazendo sentido. 
O mundo infantil sofre pela ótica adulta e institucionalizada 
quando o lúdico se choca com a mecânica aquisição da leitura 
e da escrita nos anos iniciais. É preciso elaborar programas 
que valorizem o imaginário e as instituições educacionais que 
depreendem tempo e espaço para isso. Brincar é construir 
a significação da subjetividade. A criança brinca, cresce e 
constrói seus sonhos. A escola vive novos tempos e busca 
atualizar-se frente à novas demandas. Neste contexto, a equipe 
escolar precisa instituir as brincadeiras como prática constante 
no fator de aprendizagem. Penso em brincadeiras como forma 
de desenvolvimento de competências e habilidades infantis, 
trabalhadas nas escolas nos momentos de alfabetização. É 
preciso encontrar formas de aprendizagem nas descargas 
emocionais e na intervenção pedagógica a partir do lúdico e 
da reação das crianças. Sair do modelo estático, inovar, buscar 
a tecnologia, entender o processo vivido em casa, pensar o 
ensino remoto, entender o significado de tudo isso para a 
criança que fantasia contextos de vida e busca aproximar-se 
do universo adulto. Neste sentido, é preciso uma reinvenção 
dos processos, novas abordagens buscar a leitura do mundo e 
entender as mudanças e o ritmo destas.

Palavras-chave: Aprendizagem; Brincadeiras; 
Imaginário Infantil; Habilidades.



31

DA COLETA DE DADOS AO ARTIGO

GAmiFiCAÇÕES No ENSiNo 
rEmoTo: um rELATo DE 

EXPEriÊNCiA

Lilia Delfino Soares da Cunha20

 
RESUMO

A crise na educação, provocada pela pandemia 
do Coronavírus, não tem precedentes na história 
contemporânea. O fechamento das escolas é uma medida 
inédita com consequências futuras ainda não imagináveis. 
Em contraposição, destaca-se o ensino remoto e a utilização 
de plataformas digitais para promover a continuidade da 
educação. À luz de teorias sobre a Educação à Distância, 
ensino híbrido, interatividade e gamificação, este estudo teve 
o objetivo de compartilhar resultados, elencar potencialidades 
e possibilidades do uso de gamificações nas aulas remotas 
em uma turma do segundo ano de uma escola pública. Este 
estudo configura-se como um relato de experiência, ocorrido 
em 2020, em uma escola pública de São José dos Campos/
SP, com abordagem descritiva qualitativa, que apresenta 
as características dos jogos, descreve fatos e resultados que 
foram alcançados. Alguns games utilizados no ensino remoto 

20  Professora do Ensino Fundamental, Pedagoga, Especialista em 
Educação e Tecnologias Digitais e Psicopedagoga. E-mail: delfiliu4@
gmail.com
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foram o jogo da memória, Quiz interativo, Quiz analógico, 
entre outros, dos quais são relatadas as potencialidades que os 
professores podem estar explorando em suas aulas. Conclui-
se que a gamificação apresenta uma dinâmica favorável ao 
aprendizado e fica evidente a possibilidade de implementação 
dessas ferramentas para proporcionar atividades lúdicas que 
mobilizem e engajem os alunos nos estudos.

Palavras-chave: Coronavírus; Educação à Distância; 
Ensino Remoto; Gamificação.
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A CorPorEiDADE No 
DESENVoLVimENTo iNFANTiL E 

AS mÍDiAS DiGiTAiS

Selma Cardoso Neves21

RESUMO
Corporeidade é qualidade daquilo que é corpóreo 

para que o corpo rompe com a premissa ocidental de que o 
corpo é fragmentado dicotômico como: Cognitivo – Afetivo 
– Motor, através do corpo percebemos e nos comunicamos 
com o mundo. Brincado a criança movimenta todo o corpo 
possibilitando o aprendizado, facilitando a construção da 
reflexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo, uma 
relação estreita entre a brincadeira e a aprendizagem. Esta 
pesquisa teve como objetivo analisar os efeitos das mídias 
digitais no processo do desenvolvimento cognitivo e motor 
das crianças da Educação Infantil na cidade de Cáceres-MT. 
Para coletar dados, foi utilizado um formulário contendo 
sete perguntas, direcionada aos pais. As vivências desta 
pesquisadora e os relatos coletados, permitem relatar que 
muitos pais acreditam que seus filhos não serão influenciados 
pelos conteúdos das mídias digitais, pois permitem que possa 
ser acessado por eles, sendo que muitas dessas crianças nem 
foram alfabetizadas, não tendo a maturidade para fazer 
diferenciação do que é real ou fantasia nesse meio. As teorias 

21  Professora pedagoga, Cáceres/MT E-mail: selma-leo@hotmail.com
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apontadas nessa pesquisa nos levam a verificar a importância 
da criança se movimentar, desde seu nascimento até mesmo 
na idade adulta, mas o que foi observado, é que as crianças 
estão passando muito tempo conectados com nas mídias 
digitais, mudando a forma de brincar, passando muito tempo 
sentada, movimentado somente olhos e mãos. 

Palavras -chave: Brincadeiras; Corporeidade; Mídias 
Digitais.
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JoGo EDuCACioNAL No 
ENSiNo DE QuÍmiCA 
orGÂNiCA: BArALHo 
QuÍmiCo NomEANDo 
CADEiAS CArBÔNiCAS

Thatiane Reis Fernandes Almeida22

RESUMO
A Química enquanto componente curricular pode ser 

considerada, por muitos estudantes, de difícil compreensão. 
Além disso, muitos de seus conteúdos são abstratos e para 
isso há a necessidade de se criar estratégias de ensino que 
facilitem a compreensão desses conteúdos. O presente texto 
é resultado de um estudo a partir do desenvolvimento de 
um jogo educativo para ensinar química orgânica. Trata-
se de um relato de uma experiência ocorrida em 2020, 
com estudantes do Ensino Médio de uma escola pública 
mato-grossense, cuja a abordagem foi qualitativa. O jogo 
didático, elaborado com materiais de simples acesso e baixo 
custo, teve o intuito de facilitar o aprendizado e despertar o 
interesse dos estudantes do terceiro ano do Ensino Médio, 
que tornou as aulas de Química mais divertidas e dinâmicas, 

22  Especialista em ensino de ciências (IFMT). Professora na escola 
Waldir Bento da Costa E-mail: thatianereis09@gmail.com 



36

A ESCRITA CIENTÍFICA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR:

especialmente envolvendo o conteúdo de nomenclatura de 
cadeias carbônicas. O mesmo se baseia num jogo de cartas 
de baralho, sendo jogado em duplas, onde os estudantes 
deverão usar as cartas para compor a nomenclatura da cadeia 
carbônica apresentada pelo professor. O jogo foi considerado 
envolvente e facilitou a compreensão sobre o assunto. Também 
foi notória a participação de todos os estudantes no decorrer 
desta atividade lúdica, os quais demonstraram interesse e 
facilidade em nomear as cadeias durante o jogo. Logo, o jogo 
educativo ‘baralho químico’ é mais um material didático 
que pode ser utilizado para ensinar conteúdos de Química, a 
exemplo da nomenclatura de cadeias carbônicas.

Palavras-chave: Cadeias carbônicas; Ensino de 
ciências; Jogo educacional.
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Por QuE A ESQuiSToSSomoSE 
mANSoNi AiNDA PErmANECE 

Em BELÉm/PA?
 

Gisely de Nazaré Freitas da Silva23 
e Fabíola Souza Fiaccadori24

RESUMO
A esquistossomose, popularmente conhecida no 

Brasil como “barriga d’água’ é uma infecção provocada pelo 
verme Schistosoma mansoni. O presente estudo teve como 
objetivo responder porque a esquistossomose mansoni ainda 
permanece em Belém, capital do Pará. Trata-se de um estudo 
epidemiológico, quantitativo e retrospectivo que considerou 
a análise dos casos de esquistossomose registrados na última 
década na capital paraense contidos na base de dados no 
Sistema de Informação do Programa de Vigilância e Controle 
da Esquistossomose (SISPCE). Os resultados encontrados 
demonstraram que os bairros mais endêmicos para a 
doença são a região periférica da cidade que sofre constantes 
alagamentos, populosos e com condições socioambientais 
precárias. 

Palavras-chave: Cidade de Belém; Saneamento 
Básico; Verminoses.

23  Tecnóloga em Saneamento Ambiental, Mestra em Ciências Sociais, 
Pós-graduanda em Saúde e Saneamento Rural pela Universidade Federal 
de Goiás (UFG). E-mail: gisa_freitas16@yahoo.com.br
24  Biomédica, Doutora em Medicina Tropical, Professora na UFG.
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PErCEPÇÃo DE ESTuDANTES DE 
5º Do ENSiNo FuNDAmENTAL 
SoBrE AuLAS rEmoTAS No 
PErÍoDo DA PANDEmiA DA 

CoViD-19

Elma Aires Vieira25

RESUMO
Espalhou-se rapidamente pelo mundo uma das 

maiores epidemias, um número alto da população de 
estudantes viveu um isolamento jamais visto. Os países viram 
a necessidade de criar ações com aulas remotas, foi possível 
perceber que o mundo não estava preparado para os efeitos do 
novo coronavírus, gerando ainda mais desigualdade sociais, 
educacionais e econômicas, diante desse cenário houve várias 
discussões sobre o atendimento escolar com o uso da internet. 
A chegada grave dessa epidemia pode revelar as deficiências 
das instituições em incorporar ensino online nos currículos 
da escola.  Com o bloqueio e acesso as instituições de ensino 
as famílias passou a ser também responsáveis pelo trabalho e a 
vida dos estudantes no contexto de confinamento em pequenos 
espaços. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, o 
instrumento da coleta de dados foi um questionário composto 

25  E-mail: aireskaris@outlook.com
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de 5 questões, além dos dados pessoais. O estudo teve seu 
foco em uma Escola Municipal Vida e Esperança localizada 
na Cidade de Confresa/MT. Os sujeitos da pesquisa foram 10 
estudantes das turmas do 5º ano do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Covid-19; Educação online; 
Estudantes. 



41

DA COLETA DE DADOS AO ARTIGO

A LuDiCiDADE NoS 
ProCESSoS DE ENSiNo E 
APrENDiZAGEm: JoGoS E 

BriNCADEirAS

Virginia Keller Figueiredo26 
e Edimar Francisco Soares27

RESUMO
O jogo e sua importância vêm sendo discutido por 

muitos teóricos. Porém, concordamos com Chateau (1987), 
Freire (1989) e Brotto (1999), que jogar é o mesmo que brincar. 
Mas qual a relevância dos jogos/brincadeiras no cotidiano 
escolar? Assim, o objetivo deste estudo foi averiguar quais os 
jogos que permeiam as práticas lúdicas no ambiente escolar e 
sua importância para o desenvolvimento da criança. Trata-se 
de um estudo bibliográfico, cuja abordagem foi qualitativa. O 
estudo permitiu perceber que o brincar é fundamental para a 
criança em seu desenvolvimento. É por meio da brincadeira 
que ela, com o uso da imaginação e da criatividade lidam 
com sua ansiedade, seus medos e frustrações. A criança 

26  Graduada em Pedagogia, UNOPAR (Universidade Norte do Paraná). 
E-mail: keller1.figueiredo@outlook.com
27  Graduado em Licenciatura plena em Ciências Biológicas, UNEMAT 
(Universidade do Estado de Mato Grosso). E-mail: ramide_kw@hotmail.
com
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por intermédio da brincadeira e das atividades lúdicas atua, 
mesmo que simbolicamente, nas diferentes situações vividas 
pelo ser humano, reelaborando sentimentos, conhecimentos, 
significados e atitudes. As atividades lúdicas podem ter várias 
funções, dentre elas: pedagógica, social e comunitária. É 
função pedagógica proporcionar o entretenimento, prazer, 
estimulação e desenvolver o hábito de leitura e escrita, e que 
os discentes possam interpretar e obter êxito no processo 
ensino/aprendizagem. Com a criação de novos paradigmas em 
torno do brincar infantil, passamos a enxergar a brincadeira 
infantil como a forma de pensar e sentir da criança em que 
ela demonstra sua história de vida e sua visão de mundo. 
Quando observamos crianças brincando, ficamos espantados 
com a forma como conseguem permanecer na brincadeira 
durante tanto tempo. Como, mesmo cansadas, continuam 
participando ativamente de um jogo de pega-pega e ainda 
observando as regras. A brincadeira ajuda na socialização e 
no aprendizado, pois no ato de brincar e repetir a brincadeira, 
as crianças aprendem e ensinam. Consideramos que o jogo 
é muito importante tanto no interior escolar, quanto fora 
dele. Logo, o brincar é importante tanto sozinho quanto 
acompanhado, pois por meio dela, as crianças se sentem livres 
para expressar seus sentimentos, desejos, gostos. Apreendem 
novos jogos/brincadeiras e com criatividade percebem o 
mundo de outra forma.

Palavras-chave: Aprendizagem; Educação; Jogo; 
Ludicidade.
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DESENVoLVimENTo DE JoGoS 
E BriNCADEirAS Em ESPAÇoS 

PÚBLiCoS E PriVADoS Do 
muNiCÍPio DE PALmAS/To 

Como FormA DE rECrEAÇÃo 
ViáVEL A ToDAS FAiXAS ETáriAS

Mônica Arruda Alexandre28, Fernando Santos Soares29 

e Edvaldo de Sousa Campos Junior30

RESUMO
Jogos e brincadeiras são atividades físicas que 

provocam bem estar nas pessoas e podem ser desenvolvidas 
em diversos espaços. O presente texto teve como objetivo 
relatar o desenvolvimento de jogos e brincadeiras em espaços 
públicos e privados da cidade de Palmas/TO, como maneira 
de colaborar com a sociedade para que haja adesão dessas 
práticas corporais. Trata-se de um relato de experiência, cuja 

28  Graduanda em Educação Física (4° Período), Instituto de Ensino e 
Pesquisa Objetivo, Palmas/TO. E-mail: monicaarrudaquartetto@gmail.
com
29  Graduando em Educação Física (4° Período), Instituto de Ensino e 
Pesquisa Objetivo, Palmas/TO. E-mail: fernando.ecivil@gmail.com
30  Graduando em Educação Física (2° Período), Instituto de Ensino e 
Pesquisa Objetivo, Palmas/TO.    E-mail: edivaldofilo97@gmail.com
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descrição foi baseada nas percepções de acadêmicos do 2º e 
3º período do Curso de Educação Física da FAPAL/IEPO, ao 
desenvolver ações coletivas externas em 2020, que foi proposta/
promovida pela própria faculdade. Estações foram montadas 
para propor aos usuários do parque, vivências lúdicas e as 
práticas corporais, por meio de jogos e brincadeiras, que 
muitas vezes são esquecidas e menosprezadas pela a antiga e 
a atual geração. Contextualizadas as manifestações culturais 
e populares enraizadas no jogo e no brincar, conseguimos 
afirmar que jogos populares, jogos tradicionais, jogos com 
músicas, jogos cooperativos, jogos desportivos e entre outros, 
são fenômenos que colaboram positivamente não só para o 
desenvolvimento, mas também, para o bem estar de todos 
os indivíduos. Portanto, desenvolver jogos e brincadeiras em 
espaços públicos e privados é uma forma de recreação viável 
para todas as faixas etárias e enaltece os ambientes ao ar 
livre, além de resgatar e estimular as pessoas para praticarem 
atividades físicas e recreativas.   

Palavras-chave: Espaço Público; Jogos; Práticas 
Corporais.
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oS DESAFioS PArA 
A imPLANTAÇÃo DA 

moDALiDADE DE EDuCAÇÃo 
No CAmPo Em ESCoLAS QuE 
NÃo Do CAmPo: rELATo DE 
umA ESCoLA muNiCiPAL DE 

PoNTES E LACErDA/mT

Patrícia Barreto31

RESUMO

Dentre as diferentes modalidade e especificidades 
na educação brasileira, a Educação do Campo foi a temática 
escolhida para reflexão. O presente estudo tem como objetivo 
abordar os desafios das escolas no campo que não são do 
campo, bem como as necessidades de que essa modalidade 
seja implantada em escolas localizadas na zona rural. Trata-
se de um estudo documental, seguido de investigações 
a campo no município de Pontes e Lacerda/MT, que foi 
desenvolvido em 2020. Estes estudos partiram do Plano 
Político Pedagógico da Escola Municipal Cirila Francisca da 

31  E-mail: barretopaty154@gmail.com
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Silva, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 
9394/96 e a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 206, 
estabelece o princípio da igualdade das condições de acesso e 
permanência na escola para todos. Os caminhos escolhidos 
para a realização da coleta de dados foram diversificados indo 
de reuniões e debates a entrevistas e conversas informais. 
Nosso propósito foi buscar informações que nos permitissem 
conhecer mais a fundo a instituição, e toda comunidade 
escolar, suas expectativas e frustrações. Deste banco de 
dado foi possível colher informações importantes para nossa 
reflexão acerca do caminho a seguir. Por meio do questionário 
socioeconômico é possível ter um panorama geral sobre a vida 
de nossos alunos e suas famílias, suas crenças, expectativas 
e sonhos, poder aquisitivo para, a partir daí construir uma 
trajetória de formação que dê voz aos silenciados, dialogar 
com as diferenças, refletir sobre os conflitos encontrando 
elementos para a compreensão mais profunda da realidade 
socioeconômica e cultural que permeia o contexto da escola. 
Com a realização do estudo, espera-se conhecer a realidade 
de nossa comunidade e assim enfrentar os desafios na 
implantação da Educação do Campo em escolas localizadas 
na zona rural, como foi o caso da instituição investigada.

Palavras chave: Diversidade; Ensino; Escola do 
campo; Legislação.
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ENSiNo DE FÍSiCA NA 
EDuCAÇÃo DE JoVENS E 

ADuLToS: PuBLiCAÇÕES ENTrE 
2015 E 2019 Em rEViSTAS 

BrASiLEirAS ESPECiALiZADAS 
No ENSiNo DE FÍSiCA

Tulio Meirelles Pinheiro32, Letícia Chaves Fonseca33 
e Geisa Pires da Silva34

RESUMO 
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) surgiu como 

forma de combate à miséria social e cultural e não como 
desenvolvimento propriamente dito. É uma modalidade que 
tem como objetivo oferecer educação de qualidade e diminuir 
“distâncias”, porém, esbarra ainda mais em dificuldades em 
seu curso, sejam relacionadas à estrutura das instituições, 

32  Departamento de Área Acadêmica 2, Instituto Federal de Goiás (IFG) 
Campus Goiânia, R. 75, 46, Setor Central, Goiânia/GO, Brasil. E-mail: 
tuliomp03@gmail.com.
33  Programa de Pós-Graduação Ensino de Ciências Exatas (PPGECE), 
Universidade Vale do Taquari (UNIVATES), Av. Avelino Talini, 171, 
Setor A, Prédio 2, Sala 121, Universitário, Lajeado/RS, Brasil.
34  Departamento de Ensino, Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) 
Campus Confresa, Av. Vilmar Fernandes, 300, Setor Santa Luzia, 
Confresa/MT, Brasil.
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à formação docente ou às dificuldades apresentadas pelos 
alunos, muitas vezes de idades avançadas. O ensino de 
física, em geral, é tomado como um estudo irrelevante, com 
pouca aplicação, desfragmentado e desmotivador e para 
a EJA se apresenta ainda mais desafiador, em especial pela 
característica do público alvo, geralmente trabalhadores que 
não tiveram oportunidade na idade escolar adequada para 
conclusão do ensino fundamental e/ou médio. No presente 
exame, propomos realizar uma pesquisa em cinco revistas 
de grande credibilidade nas áreas de ensino de ciências ou 
ensino de física (Revista Brasileira de Pesquisa em Educação 
em Ciências, Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Ensaio 
Pesquisa em Educação em Ciências, Ciência e Educação 
(Bauru) e Revista Brasileira de Ensino de Física), para uma breve 
análise da atenção que tem sido dispensada ao ensino de física 
na EJA. Com isso, pretendeu-se responder à pergunta: qual a 
quantidade e quais características das produções científicas 
dessas revistas sobre esse assunto foram publicadas entre os 
anos de 2015 e 2019? A matriz metodológica deste projeto 
configurou-se em um levantamento de dados de caráter 
descritivo e exploratório, possuindo abordagem qualitativa 
e, para tal, valeu-se da revisão bibliográfica com escopo de 
reconhecer elementos nos artigos científicos especializados 
em ensino de Física, nos anos de 2015 a 2019 em artigos e 
periódicos importantes e de grande reconhecimento entre 
docentes e estudantes da área de física e ciências da natureza 
em geral. Foram encontrados cinco artigos em cinco revistas 
de grande circulação no meio acadêmico da área de física, 
o que ensejou em considerações e reflexões acerca do tema 
proposto.

Palavras-chave: Ensino de Física; Educação de Jovens 
e Adultos; EJA; Física.
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LimiTES E DESAFioS DoS 
ProFiSSioNAiS DA ESCoLA 
PLENA DE CoNFrESA-mT NA 

imPLEmENTAÇÃo Do ENSiNo 
rEmoTo

Jéssica de Oliveira Andrade Borges35, Edinaldo Trindade 
Gonçalves dos Santos36 e Ana Claudia Tasinaffo Alves37

RESUMO
O presente texto traz resultados de um estudo e uma 

reflexão sobre a implementação do ensino remoto na Escola 
CEJA Creuslhi de Souza Ramos (Escola Plena), localizado no 
município de Confresa-MT. Tal estudo teve como objetivo 
realizar um levantamento e analisar os limites e desafios 
apontados pelos profissionais da “Escola Plena” em face da 
realização das atividades escolares por meio do ensino remoto 
e a inserção de novas tecnologias digitais no fazer docente e 
suas implicações nos processos de ensino e aprendizagem. 

35  Especialista em Ensino de Ciências (IFMT). E-mail: 
jessicaandrade776@gmail.com
36  Especialista em Ensino de Física (Universidade Candido Mendes). 
E-mail: edy35edy@gmail.com
37  Doutora em Educação em Ciências e Matemática pela Rede 
Amazônica em Educação em Ciências (REAMEC). E-mail: ana.alves@
cfs.ifmt.edu.br
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A pesquisa foi desenvolvida com 19 profissionais da referida 
unidade escolar e para obtenção dos resultados foi aplicado 
um questionário por meio da plataforma Teams para evitar a 
disseminação no novo coronavírus. Trata-se de uma pesquisa 
descritiva e exploratória e foi desenvolvida no segundo 
semestre de 2020. Os principais resultados permitiram-
nos concluir que, mesmo frente a muitas dificuldades, os 
profissionais envolvidos na pesquisa estão satisfeitos com as 
aulas nesse novo formato.

Palavras-chaves: Covid-19; Plataforma Teams; 
Tecnologias no Ensino. 
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ANáLiSE SoBrE A TrANSiÇÃo 
DA moDALiDADE SEriADo 

PArA o CiCLo DE FormAÇÃo 
HumANA Com ÊNFASE No 

ENSiNo DAS DiSCiPLiNAS DA 
árEA DE CiÊNCiAS HumANAS 
E SoCiAiS DE umA ESCoLA Em 

ViLA riCA/mT

Graciela Sales38

RESUMO
O presente o estudo parte do pressuposto da escola 

como instituição pública que busca mediar o processo de 
socialização dos indivíduos de forma a contribuir para 
a consolidação de cidadãos ativos e participativos, com 
senso crítico e capazes de agir com autonomia diante da 
realidade vivenciada, além de prepara-los para o mundo 
do trabalho, tornando-o aptos a concorrer e a se sobressair 

38  Licenciada em Pedagogia pela UNEMAT e professora da 
Rede Estadual. Assessora pedagógica de Vila Rica/MT. E-mail: 
gracielasalespresidente@hotmail.com
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qualquer que seja o contexto vivenciado. seu objetivo 
foi analisar como ocorreu a transição da modalidade de 
ensino seriado para a modalidade do Ciclo de Formação 
Humana sob a perspectiva de professores da Escola Estadual 
Professora Maria Esther Peres no município de Vila Rica/
MT, enfatizando as disciplinas da área de ciências humanas 
e sociais. Para alcançar tal objetivo foi realizada pesquisa 
bibliográfica em material específico editado e publicado 
pela Secretaria Estadual de Educação do estado (SEDUC) e 
aplicou-se questionário aberto para verificação por meio de 
pesquisa de campo, referente a perspectiva dos profissionais 
envolvidos no processo e sujeitos fundamentais do processo 
educacional realizado pela instituição. Por meio da pesquisa 
realizada pode-se afirmar que há divergências em relação a 
perspectiva de implantação do Ciclo de Formação Humana 
por parte da Secretaria Estadual de Educação e por parte dos 
professores, atuantes e mediadores do processo educacional. 
Tais divergências expõem as dificuldades vivenciadas pela 
transição de um modelo educacional operante por um modelo 
educacional inovador e com conceitos opostos. Porém, 
enfatiza-se que apesar das dificuldades apontadas pelos 
profissionais, hoje o Ciclo de Formação Humana remeteu a 
instituição pressupostos que se tornaram práxis pedagógica, 
fundamentais e que dão a instituição uma postura mais 
flexível e compatível com a atualidade. 

Palavras-chave: Mediação; Processo educacional; 
Transição.
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AS PErCEPÇÕES DoS 
ProFESSorES, DAS rEDES 

ESTADuAiS DE mATo GroSSo 
E rio GrANDE Do SuL, FrENTE 

Ao ENSiNo rEmoTo E AS 
FErrAmENTAS DiGiTAiS, PArA 

o ANo LETiVo DE 2020

Everson Rodrigo Tatto39, Flaviana Sangaletti Patzlaf40 e 
Luciane Strege41

39  Graduado em Licenciatura Plena em História (URI – FW) e 
Especialização em História do Brasil com Ênfase em História Regional 
(URI – FW). Professor efetivo SEDUC/MT na Escola Estadual 20 de 
Março, Querência, Mato Grosso, Brasil. E-mail: eversonrodrigot@
gmail.com
40  Graduação em Letras: Língua Portuguesa e Respectiva Literatura 
e Especialização em Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa e 
Literatura. Professora efetiva SEDUC/MT na Escola Estadual 20 de 
Março, Querência, Mato Grosso, Brasil. E-mail: patzlaffflaviana@
gmail.com
41  Graduada em História (Facos) e Pedagogia (Uniasselvi), 
Especialização em Orientação Educacional (FAI-Faculdades) e Gestão 
Escolar (UFRGS). Professora efetiva nas Redes Estadual e Municipal 
de Ensino no Município de Arroio do Sal, Rio Grande do Sul, Brasil. 
E-mail: lustrege@gmail.com
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RESUMO
Frente a maior pandemia do último século, a estratégia 

mais viável foi realizar as atividades educacionais por meio de 
computadores e celulares, usando aplicativos e plataformas que 
facilitem a comunicação entre a escola e os estudantes. Diante 
deste cenário, a presente pesquisa teve por objetivo analisar 
as percepções dos professores, das redes estaduais de Mato 
Grosso e do Rio Grande do Sul, nos municípios de Querência 
e Arroio do Sal respectivamente, em relação ao ensino remoto 
e as tecnologias digitais.  Foi realizada entre os dias 10 e 17 de 
novembro de 2020, por meio de formulário eletrônico (Google 
Forms) nos municípios de Querência/MT e Arroio do Sal/RS. 
O formulário foi encaminhado para as seguintes unidades 
escolares, de Querência: Escola Estadual 20 de Março (Ensino 
Médio), Escola Estadual Querência (Ensino Fundamental) 
e Escola Estadual 19 de Dezembro (Ensinos Fundamental, 
Médio e EJA) e em Arroio do Sal, às seguintes unidades 
escolares: Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor 
Dietschi e Escola Estadual de Ensino Médio José de Quadros. 
Criou-se dois links, para permitir-nos diferenciar as respostas 
de cada Unidade Federativa e obtermos percepções mais 
concretas dessas diferentes realidades. Ambos os formulários 
possuíam os mesmos teores de questionamentos e ao todo, 
foram 82 respondentes que consentiram e responderam na 
íntegra ao solicitado. Como maiores dificuldades encontradas 
pelos professores com o retorno às aulas temos, a sobrecarga 
– 93,80% para Querência e 82,40% para Arroio do Sal – a 
falta de acesso e de conhecimento por parte dos estudantes 
– 79,30% em Querência e 73,30% em Arroio do Sal. Todavia, 
o que se pode constatar é que a falta de formação foi maior 
em Querência – 41,70% – reflexo da não atenção devida pela 
Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso, que se 
soma a falta de conhecimento sobre as Tecnologias Digitais 
da Informação e Comunicação (TDICs).

Palavras-chave: Dificuldades enfrentadas; Ensino 
remoto; Recursos digitais.
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o FENÔmENo DE 
oBJETiFiCAÇÃo E A (rE)

PrESENTAÇÃo DA ACADEmiA 
DE muSCuLAÇÃo Ao CorPo 

DE JoVENS Do ArAGuAiA-
ToCANTiNS

Fábio Bombarda42, Jaqueline Stein43 e Damião Rocha44

RESUMO
Pesquisa que objetiva compreender o fenômeno de 

objetificação e a (re)presentação que academia de musculação 
tem para o corpo dos jovens no Araguaia-Tocantins. Sendo 
este um estudo fenomenológico caracterizado conforme 

42  Mestre em Educação pela UFT. Professor da Educação Básica do 
Estado do Mato Grosso. Lattes: http://lattes.cnpq.br/3342420117917543. 
ORCID: https://orcid.org/0000-003-3414-2915. E-mail: fabio_
bombarda@hotmail.com
43  Mestranda em Educação pela UFT. Professora da Educação Básica 
do Estado de Mato Grosso. 
44  Docente do Doutorado em Educação na Amazônia PGDEA/
UFPA. Pós-doutor em Educação pela UEPA. Doutor em Educação 
pela UFBA. Mestre em Educação pela UFG. Lattes: http://lattes.cnpq.
br/9799856875780031. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5788-7517. 
E-mail: damiao@uft.edu.br
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Rocha e Maia (2017) e a metodologia pautada na etnopesquisa 
de Macedo (2010) que de acordo com Santaella (2003; 2004) e 
Couto (2012) as mídias e a publicidade têm o mais profundo 
efeito sobre as experiências de corpo, de um lado a mídia e do 
outro a indústria da beleza. Pesquisa desenvolvida em 2019, 
concretizada com 10 jovens de ambos os gêneros, na faixa 
etária de 18 a 24 anos de idade em Palmas no Tocantins e 
Vila Rica na região do Araguaia. Assim a mídia (re)constrói 
uma simbologia de corpo, (re)faz como sendo idealizado, 
padronizado, estético, belo, performático, intelectual, 
heroico, atlético, malhado e suplementado, conforme as 
necessidades de um corpo midiático e masculinizado na 
contemporaneidade. Em que os resultados sinalizam para a 
objetificação de corpos jovens na (re)presentação da academia 
de musculação para a corporeidade.

Palavras-chave: Corporeidade; Corpo; Cultura das 
Mídias; Objetificação.
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A DiSCiPLiNA ESCoLAr 
NA PErSPECTiVA DoS 

ProFESSorES DE umA ESCoLA 
PÚBLiCA DE mATo GroSSo

Domênico dos Santos Médici45

    
RESUMO

O contexto escolar é múltiplo e intergeracional. O 
objetivo deste estudo foi apresentar algumas indagações 
para promover reflexões acerca do conceito de disciplina/
indisciplina junto a professores de uma escola pública mato-
grossense, durante momentos de formação continuada. O 
estudo descritivo e exploratório, foi realizado com abordagem 
quantitativa. O mesmo foi realizado em 2019, com professores 
da Escola Estadual Professora Maria Esther Peres em Vila 
Rica/MT, com propósito de propor uma reavaliação do 
conceito no contexto escolar, para uma melhor prática 
pedagógica. Para coletar dados, foi utilizado um questionário 
contendo dez perguntas fechadas. Os resultados revelam a 
importância dos acordos coletivos, por meio da construção 
e não da imposição autoritária. Concluímos que este estudo 
preconiza uma reflexão importante que deve ser realizada nas 

45  Professor de Educação Física na Escola Estadual Professora Maria 
Esther Peres, Vila Rica/MT. E-mail: domenicoeducacaofisica@gmail.
com
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escolas afim de discernir o que é indisciplina e como pode 
ser tratada no contexto escolar, no intuito de minimizar seus 
impactos na aprendizagem considerando que professores e 
estudantes estão voltados para o mesmo objetivo. 

Palavras-chave: Conceito; Construção Coletiva; 
Indisciplina; Reflexões.
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CoNCEiToS E DEFiNiÇÕES DoS 
TErmoS ANáLiSE LiNGuÍSTiCA E 
SEmiÓTiCA NoS DoCumENToS 
CurriCuLArES Do ToCANTiNS

Roseli Bitzcof de Moura46 
e Rosilda Ferreira de Oliveira Guilherme47

 
RESUMO

Com a promulgação da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), em dezembro de 2017, o componente 
curricular de Língua Portuguesa (LP) apresenta novas 
nomenclaturas, dentre elas, o acréscimo do termo semiótica 
no eixo análise linguística, um dos eixos das práticas de 
linguagem que estruturam o ensino de LP. Tais mudanças 
buscam atender as demandas da contemporaneidade 
que apresentam ressignificações textuais com semioses, 
multissemioses e hibrides, oriundas de um contexto tecnológico 
e constantemente conectado. As mesmas nomenclaturas, 
também, são utilizadas no Documento Curricular do 
Tocantins (DCT) organizado com os mesmos pressupostos da 
BNCC. Desta maneira, urge a necessidade de adequar também 
as formas de análises linguísticas, anteriormente utilizadas. 
Para tanto, cada termo utilizado para compor esse eixo, 

46  Graduada em Letras (Fundação Universidade do Tocantins - Unitins) 
e professora efetiva da Secretaria de Educação do Estado do Tocantins. 
E-mail: roseli.bitzcof@mail.uft.edu.br
47  Graduada em Letras (Fundação Universidade do Tocantins - Unitins); 
professora efetiva da Secretaria de Educação do Tocantins.
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possui um percurso histórico diferente e necessita também 
de abordagens diferenciadas. E os professores que trabalham 
com essas práticas de linguagem necessitam compreender 
os motivos e consequências do acréscimo dessa nova 
terminologia. Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo 
identificar os conceitos e definições dadas aos termos análise 
linguística e semiótica nos documentos oficiais orientadores 
do ensino de Língua Portuguesa, publicados no período de 
2006 a 2019, no Estado do Tocantins. O estudo foi realizado 
a partir de pesquisas bibliográfica e documental, com base 
nos estudos em História das Ideias Linguísticas (HIL) que 
colaboram na compreensão das trajetórias dos conceitos e 
definições de termos utilizados no decorrer de determinados 
períodos, tendo como base Geraldi (1984), Auroux (1998), 
Santanella (2003) e Barros (2005). A pesquisa está dividida 
em três momentos: o primeiro apresenta o percurso histórico 
e social dos conceitos e definições de análise linguística 
e semiótica, no segundo o contexto de cada documento 
oficial e no terceiro como essas terminologias são descritas, 
empregadas e significadas nesses documentos oficiais. Os 
resultados demonstram que o aporte teórico da origem dos 
termos não foi utilizado na elaboração dos documentos oficiais 
analisados e isso dificulta na identificação de qual significado 
é utilizado para definir o termo semiótica no DCT. Concluiu-
se que se fosse apresentado o aporte teórico da origem dos 
termos, com suas diversas significações, demonstrando 
de forma clara que definições são as utilizadas para cada 
terminologia no documento organizado, colaboraria para 
que os professores compreendessem em que sentido os novos 
termos são empregados, facilitando assim a organização 
de práticas pedagógicas coerentes com o que está proposto 
nos documentos oficiais, adequando-os a realidade de cada 
contexto escolar.

Palavras chaves: Análise Linguística; Língua 
Portuguesa; Semiótica.
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mEToDoLoGiAS ATiVAS: 
um LEVANTAmENTo 
BiBLioGráFiCo DAS 

PriNCiPAiS CArACTErÍSTiCAS 
DAQuELAS mAiS rECorrENTES 

NA ProDuÇÃo NACioNAL

Andrielle Naiara Silva Costa48, Marli Steffany de Almeida 
Gonçalves49 e Marcelo Franco Leão50

RESUMO
Metodologias ativas são situações didáticas inovadoras 

e geralmente coletivas, que são utilizadas pelos professores 
em suas aulas no intuito que os estudantes tenham autonomia 
no pensar e sejam capazes de se tornar os protagonistas de 
suas aprendizagens. Sendo assim, este estudo teve como 
objetivo realizar um levantamento bibliográfico para 

48  Acadêmica do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza com 
habilitação em Química pelo IFMT Campus Confresa. E-mail: andrielle. 
nsc@gmail.com
49  Acadêmica do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza 
com habilitação em Química pelo IFMT Campus Confresa. E-mail: 
marlisteffany@gmail.com
50  Doutor em Educação em Ciências (UFRGS). Professor do IFMT 
Campus Confresa. E-mail: marcelo.leao@cfs.ifmt.edu.br
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descrever as principais características das metodologias 
ativas mais recorrentes na produção científica nacional. O 
estudo se caracteriza como um levantamento bibliográfico, 
de cunho descritivo e abordagem qualitativa, ocorrido no 
segundo semestre de 2020. A busca pela produção científica 
nacional sobre o assunto ocorreu por meio da consulta no 
site Periódicos CAPES. Para tanto, foi inserido ‘metodologias 
ativas’ como descritor na busca simples, o que permitiu 
selecionar os artigos relevantes da temática. Após realizada 
a busca, foi realizada a leitura do título, resumo e palavras-
chave, o que permitiu identificar dez diferentes metodologias 
ativas mais recorrentes nas publicações, que são: Rotação 
por estações, Laboratório Rotacional, Sala de Aula Invertida, 
Aprendizagem Baseada em Problema, Estudo de caso, 
Games educativos, Metodologia cooperativa, Metodologia 
Montessoriana, Metodologia Freiriana e Metodologia da 
Problematização. Fez-se então o download de no mínimo 
um artigo que abordou determinada metodologia para ser 
possível ler os textos na íntegra. fizemos um levantamento das 
principais, sendo no total. Todas às dez metodologias foram 
caracterizadas em um quadro contendo o conceito, como 
se desenvolvem em situações de aprendizagem, os materiais 
ou limitações necessárias para seu desenvolvimento e o tipo 
de avaliação indicada para aquela determinada metodologia 
ativa. O levantamento permitiu compreender detalhes das 
dez metodologias ativas investigadas e o quanto elas são 
importantes para aprendizagem, pois torna os estudantes 
protagonistas na construção do conhecimento, os quais são 
acompanhados pela mediação do professor como articulador. 
Logo, essa forma de ensino torna o ambiente de aprendizagem 
prazeroso e estimulante, tornando a sala de aula mais 
dinâmica e o aprendizado mais significativo.

Palavras-chave: Mediação da aprendizagem; 
Metodologias de ensino; Protagonismo estudantil.
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SArAu LiTErário VirTuAL: 
umA ProPoSTA Em mEio À 

PANDEmiA

Claudia Eliane Zortea51 e Leomar Silva Pacheco52

RESUMO
A fabulação é a mola propulsora da literatura, em seu 

sentido mais amplo – causos, anedotas, novelas, romances, 
devaneios, folclore, lenda, músicas, entre outros. A literatura, 
nesse sentido, está presente em todas as culturas, em todas 
as classes sociais, em todas as idades e em todos os lugares. 
Ou seja, não há uma pessoa que não entre em contato com 
algum tipo de fabulação. Sendo assim, a literatura pode 
ser considerada uma necessidade universal que precisa ser 
satisfeita, pois é indispensável para a formação do homem. Este 
estudo tem o objetivo de relatar ações do projeto UNIARTES 
– UNEMAT, Integração e Artes do Campus do Médio 
Araguaia. Entre as várias iniciativas do Projeto, está o ‘Sarau 
Virtual: Hoje é Noite de Lua!’. O sarau literário virtual foi 
criado e desenvolvido como uma alternativa de aproximação 
com o público tendo em vista a necessidade de isolamento 

51  Graduada em Letras pela UNEMAT e mestre em Estudo Literários 
pelo PPGEL/UNEMAT. E-mail: zortea.claudia@gmail.com
52  Especialista em Artes na Educação pela Faculdade de Ciências 
Sociais Aplicadas de Marabá - FACIMAB. E-mail: artescenicas@live.
com
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social, decorrente da pandemia. A ação visou interagir com a 
comunidade por meio de apresentações culturais, com foco na 
arte literária, atendendo ao que Antônio Candido chama de 
direito à literatura. Candido, no ensaio ‘O direito à literatura’, 
partindo de uma reflexão sobre os direitos humanos, afirma 
que “tudo que consideramos indispensável para nós é também 
indispensável para o próximo”. Todos sabemos e defendemos 
direitos como saúde, moradia, educação e segurança, mas 
poucos refletem sobre o direito à arte e à literatura. Para 
Candido, a fantasia está presente no dia a dia das pessoas, 
de modo tal que não é possível uma vida sem ela. Sabendo 
da importância inegável da literatura em nossa sociedade, 
a principal problemática que enfrentamos para execução 
do projeto UNIARTES foi o isolamento social imposto pela 
pandemia. Para Antônio Nóvoa, não fazer nada não é a 
solução, ressaltando a importância da presença e atuação da 
universidade, pois ela promove soluções e essa é a proposta 
da ciência. Sabendo que não poderíamos desistir do projeto 
UNIARTES, uma das alternativas, foi desenvolver o sarau 
virtual.  

Palavras-chave: Artes; Literatura; Mídia; Sarau.
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APLiCATiVo TEAmS: 
LECioNANDo PArA ESTuDANTES 
Do ENSiNo FuNDAmENTAL CEJA 
– CrEuSLHi DE SouZA rAmoS 

(ESCoLA PLENA)

Eraldo de Aconsoerde Pereira53 e Claudileide Cazavechia 
Kremer54

RESUMO
Com a pandemia do Covid-19, muitas mudanças 

ocorreram em nossas vidas pessoais e profissionais, fazendo 
com que os profissionais da educação buscassem conhecer 

53  Graduado em Licenciatura Plena e bacharelado em Ciências Sociais 
(Sociologia, Antropologia e Ciências Política) pela Universidade do 
Estado do Mato Grosso - UNEMAT, graduado em Licenciatura Plena 
em Matemática pela Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS, 
Pós graduado em Matemática pela Faculdade Rio Sono, Pós graduado 
em PROEJA pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologias 
de Mato Grosso – IFMT. E-mail: eraldoaconsoerdemat@gmail.com
54  Graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia Infantil pela 
Universidade do Estado do Mato Grosso UNEMAT, Pós graduada 
em Educação Especial e Inclusão pela Faculdade de Conchas - Facon, 
Psicopedagogia Educacional pela faculdade Fapaf, Políticas Públicas, 
Gestão e Serviço Sociais pela Universidade Candido Mendes, Marketing 
Digital e Negócios Interativos com Habilitação em Docência no Ensino 
Superior e Mestrado em Educação pela Faculdade Logos University 
Internacional – Unilogos. E-mail: leyde_kremer@hotmail.com
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as novas tecnologias ou aplicativos para ministrar suas aulas 
e, assim, ficar mais próximo dos alunos. Cabe salientar 
que o ano de 2020 apresentou várias mudanças devido ao 
distanciamento social e, nas escolas o uso das tecnologias 
foi intensificado, tanto para reuniões quanto para aulas. Este 
texto tem como objetivo relatar a experiência de lecionar para 
os estudantes iniciais do Ensino fundamental pelo aplicativo 
Teams, ensino integral, na modalidade – CEJA Creuslhi de 
Souza Ramos “Escola Plena” (Cáceres/MT), em 2020. Para 
o desenvolvimento desse artigo realizamos uma revisão 
bibliográfica e contamos com os relatos de alguns colegas 
sobre a utilização do aplicativo Teams. Destacando como a 
tecnologia foi usada nas aulas cotidianas, em ambiente virtual, 
proporcionando as reflexões sobre o impacto desta pandemia 
na rotina escolar. No desenvolvimento das disciplinas, 
em aula, também foram abordadas outras metodologias 
visando melhorar o envolvimento dos estudantes, como a 
impressão de apostilas ou utilização de grupos do Whatsapp, 
proporcionando aprendizagem aos estudantes que não 
conseguiram usar o aplicativo. Assim, o profissional docente 
atuou mais como um mediador da turma e os estudantes 
foram os protagonistas. Para concluir, a realização deste 
estudo nos proporcionou várias reflexões acerca dos impactos 
do uso do aplicativo para ministrar as aulas, pois percebeu-se 
que professores e estudantes passaram por dificuldades nesta 
adaptação.

Palavra Chaves: Estudantes; Profissionais da 
Educação; Tecnologias Digitais.
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mEToDoLoGiAS ATiVAS 
NA EDuCAÇÃo TÉCNiCA 

ProFiSSioNALiZANTE: rELATo 
DA FormAÇÃo CoNTiNuADA 

oCorriDA Com ProFESSorES 
Do iFmT CAmPuS CoNFrESA

Marcelo Franco Leão55, Ana Cláudia Tasinaffo Alves56, 
Andrielle Naiara Silva Costa57 e Danielle da Silva Costa58

RESUMO
Com os avanços da ciência e da tecnologia, fica 

evidente a necessidade de atualização dos professores para 
que desenvolvam práticas educativas dinâmicas, que podem 

55  Doutor em Educação em Ciências (UFRGS). Professor do IFMT 
Campus Confresa. E-mail: marcelo.leao@cfs.ifmt.edu.br
56  Doutora em Educação em Ciências e Matemática pela Rede 
Amazônica em Educação em Ciências (REAMEC). E-mail: ana.alves@
cfs.ifmt.edu.br
57  Acadêmica do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza com 
habilitação em Química pelo IFMT Campus Confresa. E-mail: andrielle. 
nsc@gmail.com
58  Acadêmica do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza 
com habilitação em Química pelo IFMT Campus Confresa. E-mail: 
dasilvacostadanielle@gmail.com
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ser favorecidas pelos recursos tecnológicos disponíveis para 
explorar em sala de aula. Esse texto tem o objetivo de descrever 
a realização de uma formação continuada sobre metodologias 
ativas na Educação Técnica Profissionalizante (ETP). Trata-
se de um estudo qualitativo, que relata a experiência didática 
ocorrida no mês de fevereiro de 2020, durante a realização 
da Semana Pedagógica do IFMT Campus Confresa, região 
nordeste de Mato Grosso. O momento formativo contou 
com 31 professores que atuam nessa instituição. Além de 
possibilitar reflexão sobre o ato educativo no contexto atual 
e a necessidade de inovar para tornar o ensino dinâmico, 
foram realizadas duas metodologias ativas, sendo uma delas 
o estudo de caso de ensino e a outra a rotação por estações. Os 
participantes constituíram equipes para elaborar 3 situações 
de aprendizagem diferentes do ensino tradicional. Em outro 
momento, já em grupos menores, realizaram as atividades de 
três estações: caça-palavras e conceituação das competências 
necessárias para a atualidade, Quiz das metodologias ativas e 
elaboração de desenhos para diferenciar o modelo tradicional 
daquela aula que desenvolve uma metodologia ativa. Logo, a 
formação possibilitou mostrar na prática que metodologias 
centradas nos estudantes são capazes de envolvê-los nos 
estudos, facilitar a aprendizagem pelo fato de aprender 
coletivamente e dinamizar as aulas, o que é viável para a ETP.

Palavras-chave: Estratégias inovadoras; Formação 
continuada; Protagonismo estudantil.
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imPACTo DA CoViD-19 NA 
EDuCAÇÃo E NA SoCiEDADE

Tania Pedroso59 e Kellen Cristhina Inácio Sousa60

RESUMO
A pandemia de Covid-19 escancarou as desigualdades 

sociais existentes no Brasil. Tanto nas rotinas sociais quanto 
nas profissionais, o que se percebe é a facilidade com que 
pessoas abastadas mantém seus privilégios enquanto que 
para os setores mais pauperizados acontece um esfacelamento 
dos empregos, da saúde, da educação, da aquisição de 
alimentos, dentre outros. O presente estudo abordou o 
impacto desta doença, e da crise por ela acentuada, para com 
aqueles que possuem menor poder aquisitivo. Realizou-se um 
levantamento bibliográfico acerca do tema e foram observadas 
as publicações sobre “Educação e Pandemia” filtradas no 
volume 18 (número 3), da Revista Trabalho, Educação e Saúde 
– TES que é mantida pela Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz. 
Dentre as 32 publicações do volume e número supracitados, 

59  Possui Licenciatura em Pedagogia pela FACIBRA (Faculdade de 
Ciências Wenceslau Braz). Atualmente é Professora do 1º Ano do Ensino 
Fundamental (alfabetização) da Rede Municipal de Educação em Vila 
Rica/MT. E-mail: taniapedroso2006@hotmail.com
60  Bacharel em Ciências Biológicas pela Uni-ANHANGUERA (2008), 
Mestre (2012) e Doutora (2018) em Genética e Melhoramento de plantas 
pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia /GO. Professora de 
Ciências e Biologia no Colégio Vale do Araguaia, Vila Rica/MT. E-mail: 
bio.kcisbr@gmail.com



apenas 11 se referem aos dois indexadores utilizados neste 
estudo. Das 11 publicações sobre Covid-19 na TES: 7 são 
notas, de conjuntura, 2 são artigos, 1 é o editorial e 1 é ensaio. 
Constatou-se, no cerne destas publicações, preocupações 
e dados voltados à precarização dos trabalhos e rendas dos 
brasileiros, do descaso com a saúde pública e com os notórios 
efeitos sociais que ferem, impreterivelmente, as pessoas 
mais despossuídas. Não obstante, a educação pública reflete 
as mazelas da crise e da doença, visto que educar é um ato 
político e não se dissocia das ações sociais. 

Palavras-chave: Educação; Ensino Remoto; Pandemia; 
Sociedade.



Links das etapas de formação 
coLetiva proporcionadas peLo 

curso

Link de acesso da gravação da 1ª etapa:
https://youtu.be/S6Pf30uR6tQ

Link de acesso da gravação da 2ª etapa:
https://youtu.be/Mhj28oKT53o

Link de acesso da gravação da 3ª etapa:
https://youtu.be/KhmNfl4v2-Y

Link de acesso da gravação da 4ª etapa:
https://www.youtube.com/watch?v=q1EBBjYUbmc
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