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ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 
TECNOLOGIAS 

 
Congrega o desenvolvimento de investigações sobre concepções teórico-
metodológicas e estratégias inovadoras de modo a formar pesquisadores, com 
vistas à formação de professores e à construção de práticas educativas, 
pedagógicas e recursos didáticos a serem aplicados, especialmente, na 
Educação Básica, no contexto do ensino de Ciências. 

 
 

LINHA DE PESQUISA 1 
 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, FORMAÇÃO INICIAL E 
CONTINUADA DE PROFESSORES NO CONTEXTO DA 
EDUCAÇÃO CIÊNCIAS. 
 
Trata-se do desenvolvimento de estudos dos processos de ensino e de 
aprendizagem em Educação em Ciências Naturais, como também os estudos 
sobre a formação inicial e continuada de professores no contexto da Educação 
em Ciências Naturais. Também estão incluídos os estudos sobre currículo na 
Educação Básica, bem como o desenvolvimento de recursos didáticos para 
atender às necessidades dos espaços de educação formal. 
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LINHA DE PESQUISA 2 

 
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E RECURSOS DIDÁTICOS NO 
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS. 
 
Trata dos estudos sobre o desenvolvimento e aplicação de tecnologias 
educacionais no contexto da Educação em Ciências e fronteiras do 
conhecimento. Estão incluídos os estudos sobre análise e desenvolvimento de 
livros didáticos, softwares educacionais e uso de espaços virtuais no contexto 
da educação em Ciências e fronteiras do conhecimento. 
 
 
 

 
 

LINHA DE PESQUISA 3 
 

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL, DIVERSIDADE, 
SUSTENTABILIDADE, HISTÓRIA E MEMÓRIAS NO CONTEXTO 
DA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 

 
Trata de pesquisas sobre a educação não formal, diversidade, inclusão social 
e sustentabilidade, no contexto da educação em ciências. Também estão 
incluídas as investigações sobre divulgação científica, estudos culturais, 
CTS/CTSA, educação ambiental, trilhas ecológicas, reservas ecológicas, 
praças, museu e centro de ciências. Estão incluídos os estudos sobre a história 
e memória da ciência, local e regional, disciplinas, história de currículos, 
recursos didáticos, eventos e instituições no contexto da Educação em 
Ciências. 
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ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 
Congrega o desenvolvimento de investigações sobre concepções teórico-
metodológicas e estratégias inovadoras, de modo a formar pesquisadores, com 
vistas à formação de professores e à construção de práticas educativas, 
pedagógicas e recursos didáticos a serem aplicados, especialmente, na 
Educação Básica, no contexto do ensino de Matemática. 

 
 

LINHA DE PESQUISA 1 
 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E RECURSOS DIDÁTICOS NO 
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. 
 
Trata-se do desenvolvimento de estudos dos processos de ensino e 
aprendizagem em Educação Matemática. Também estão incluídos estudos 
sobre tecnologias digitais, educação a distância, currículo da matemática na 
Educação Básica, bem como análise e desenvolvimento de recursos didáticos 
para atender às necessidades dos espaços de educação formal. 
 
 

LINHA DE PESQUISA 2 
 

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES NO 
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. 
 
Trata do desenvolvimento de estudos sobre formação inicial e continuada de 
professores no contexto da Educação Matemática. Também estão incluídos 
estudos sobre currículo na formação inicial e continuada de professores e 

recursos didáticos voltados para esse fim. 
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LINHA DE PESQUISA 3 
 

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL, DIVERSIDADE, 
SUSTENTABILIDADE, HISTÓRIA E MEMÓRIAS NO CONTEXTO 
DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 
Trata do desenvolvimento de estudos sobre educação não formal, diversidade, 
inclusão social e sustentabilidade, no contexto da Educação Matemática, em 
espaços formais e não formais da educação. Estão também incluídos estudos 
sobre história e memória da Matemática, história da Educação Matemática, 
etnomatemática e estudos envolvendo espaços de educação não formal, tais 
como museu e centro de ciências no contexto da Educação Matemática. 
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APRESENTAÇÃO 
 
Com grande alegria que o Programa de Pós-graduação em Educação em 
Ciências e Matemática (EDUCIMAT) do Instituto Federal do Espírito Santo 
realiza seu 10º Seminário de Pós-graduação em Educação em Ciências e 
Matemática. Em 2020, o EDUCIMAT completa nove anos, tendo formado 
mais de 240 alunos em nível de mestrado, com mais de 140 projetos de 
pesquisa desenvolvidos por professores com doutorado, e mais de 4000 
produções acadêmicas registradas na plataforma Sucupira - bibliográficas e 
técnicas. Vale citar que a produção bibliográfica do EDUCIMAT reúne um 
acervo em publicações de artigos e trabalhos completos de grande relevância 
para área de Ensino. Este último, publicados em eventos científicos 
reconhecidos pela área de Ensino - ENPEC, ENEM, SIPEM, ENECIÊNCIAS, 
RELME, ENEQ, ENEBIO, ENEA, ENEI, CIET EnPED, CIAED, entre outros 
eventos ligados a sociedade científicas, tais como, ABRAPEC, SBEM, 
SBENQ, SBENBIO, SBC, entre outras. Também, a produção técnica do 
EDUCIMAT reúne um acervo registrado na Plataforma EDUCAPES de 
relevância para área de Ensino, que incluem produções de e-book, aplicativos 
para celulares, simuladores, jogos pedagógicos, peças teatrais, entre outras 
produções.  

Em 2020, o EDUCIMAT recebeu 56 alunos na turma de mestrado distribuídos 
em duas áreas de concentração - Educação em Ciências e Tecnologias; e 
Educação Matemática. Cada área de concentração possui três linhas de 
pesquisa, a saber: Educação em Ciências e Matemática - a) Práticas 
Pedagógicas, Formação Inicial e Continuada de Professores no Contexto da 
Educação Ciências, b) Tecnologias Educacionais e Recursos Didáticos no 
Contexto da Educação em Ciências, C) Educação não Formal, Diversidade, 
Sustentabilidade, História e Memórias no Contexto da Educação em Ciências; 
Educação Matemática - a) Práticas Pedagógicas e Recursos Didáticos no 
Contexto da Educação Matemática, B) Formação Inicial e Continuada de 
Professores no Contexto da Educação Matemática, C) Educação não Formal, 
Diversidade, Sustentabilidade, História e Memórias no Contexto da Educação 
Matemática. De acordo com o documento da área 46 da CAPES de 2020, os 
programas de Ensino focam nas investigações (artigos e livros) e nas 
produções (processos, materiais, tecnologias educacionais e sociais, propostas 
educativas, políticas públicas) em “Ensino de determinado conteúdo”, 
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buscando interlocução com as Áreas geradoras dos conteúdos a serem 
ensinados. É característica específica – e das mais importantes - da Área, o 
foco na integração entre conteúdo disciplinar e conhecimento pedagógico ou 
o que se denomina “conhecimento pedagógico do conteúdo”. 
Após a criação da modalidade de Mestrado Profissional no âmbito dos cursos 
de pós-graduação Stricto Sensu no Brasil em 2001, a área de Ensino, 
inicialmente era Ensino de Ciências e Matemática, chegou a de 187 programas 
em 2020 e 231 cursos de pós-graduação stricto sensu reconhecidos pela Capes. 
A área de Ensino foi criada para promover estudos, prioritariamente, 
relacionados à Educação Básica, à formação de professores, desenvolvimentos 
de metodologias e recursos didáticos. Nos últimos anos, percebemos a 
importância cada vez maior da área de Ensino no cenário da educação 
brasileira e no movimento mundial promovido pela Unesco e pela Agenda 
2030. Os últimos acontecimentos no cenário brasileiro, isto é, as queimadas 
no pantanal, e cerrado brasileiro, e o período de pandemia do Covid-19 
ressaltam demandas da saúde pública e ambientais que apontam para 
necessidades de se ter indivíduos na sociedade antenados e com formação 
crítica em ciências e matemática. Nessa seara, estão incluídas as demandas 
para a educação inclusiva, para educação profissional, para a educação de 
jovens e adultos, para a implantação da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), que é um documento de caráter normativo que define o conjunto 
orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 

Após intensos debates, de 2010 a 2013 a área 46 da CAPES passou a ser 
denominada ENSINO, sendo ampliada além do Ensino de Ciências e 
Matemática, passando a abarcar subáreas da educação básica e da educação 
superior, ficando assim: (1) Ciências e Matemática; (2) Saúde e Ambiente; (3) 
Engenharia e Tecnologias; (4) Humanidades, Linguagens e Ciências Sociais. 
Vale citar que a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica tem um 
expressivo número de programas de pós-graduação stricto sensu que incluem 
os Mestrados Profissionais, Mestrados Acadêmicos e, mais recentemente, 
Doutorados Profissionais com a aprovação da portaria Capes No. 131, de 28 
de junho de 2017. O Instituto Federal do Espírito Santo teve seu projeto 
aprovado em 2015 de Mestrado Profissional em Educação Profissional e 
Tecnológica em Rede Nacional, que reúne em 2020 cerca de 36 pólos 
localizados na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Em 
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2019, o EDUCIMAT teve seu projeto de doutorado profissional aprovado pela 
Capes, que terá a sua primeira turma em 2021. Percebe-se que o Instituto 
Federal do Espírito Santo fez história com a aprovação de seu primeiro 
doutorado profissional na área de Ensino, no Estado do Espírito Santo.   

A Área de Ensino é, portanto, uma área essencialmente de pesquisa 
translacional, que busca construir pontes entre conhecimentos acadêmicos 
gerados em educação e ensino para sua aplicação em produtos e processos 
educacionais na sociedade. A Área de Ensino se faz presente no Estado do 
Espírito Santo, com 4 programas profissionais (3 IFES e 1 UFES) e 2 
mestrados acadêmicos (UFES). O Instituto Federal do Espírito Santo oferta 
Mestrado e Doutorado em Educação em Ciências e Matemática, Mestrado em 
Ensino de Humanidades, Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica 
em Rede Nacional. 

O tempo médio de formatura dos egressos do EDUCIMAT é de 30 meses. 
Quanto a origem dos alunos, observa-se que as turmas são formadas com 
aproximadamente 60% de alunos de origem da Grande Vitória e os outros 40% 
são oriundos dos municípios mais distantes do Estado do Espírito Santo, 
região norte do Rio de Janeiro, região sul da Bahia e região nordeste de Minas 
Gerais. O EDUCIMAT possui egressos atuando em sala de aula de Secretaria 
Municipal e Estadual de Educação, em cursos de Educação Superior (e.g. 
UFES, UESC, IFF, IFES, São Camilo, Estácio, Multivix e Unesc Colatina), 
na gestão de Secretarias Municipais (e.g. São Mateus, Colatina, Cariacica, 
Domingos Martins, Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Viana e Vitória) e da 
Rede Estadual de Minas Gerais. 

Ao se matricular no EDUCIMAT, o aluno de mestrado cursa 8 disciplinas 
obrigatórias, disciplinas de pesquisa de mestrado, prática de estágio 
supervisionado (PES) que somam um mínimo de 31 créditos. As atividades 
complementares são formalizadas na forma de participação de Grupos de 
Pesquisa, apresentação do projeto de pesquisa, exame de qualificação de 
defesa de mestrado com apresentação de um produto educacional, e a 
publicação de um trabalho científico na forma de um produto educacional, um 
artigo ou trabalho completo em evento. A formação inclui debates sobre 
conteúdos conceituais e pedagógicos, para aprimorar a prática docente e 
desenvolver competências de pesquisa e extensão com ênfase no ensino de 
ciências e matemática da educação básica. O EDUCIMAT trata de 
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metodologias de ensino e teorias de aprendizagem, perpassando por 
tendências mundiais em educação, tais como a Pedagogia da Autonomia de 
Freire, Pedagogia da Práxis de Gadotti, Pedagogia Histórico-Crítica de 
Saviani, Educação em Direitos Humanos, Movimento CTS/CTSA, Resolução 
de Problemas Matemáticos, Etnomatemática, Teoria Histórico Cultural da 
Atividade, Educação Matemática Financeira, Educação Estatística, Lesson 
Study, Metodologias Ativas, PBL/ABP, Educação não Formal, História e 
Memórias no Ensino, entre outras tendências. Tentamos fazer o melhor na 
esperança de contribuir um pouco na melhoria da educação capixaba e 
brasileira. 

Parabéns aos alunos, professores, técnico-administrativos e egressos do 
EDUCIMAT pela confiança no trabalho desenvolvido. Parabéns ao 
EDUCIMAT pelos seus nove anos de existência, aprimorando a formação 
docente e formando investigadores no campo do Ensino/CAPES, sobretudo, 
produzindo, divulgando e popularizando ciência. 

 

Vila Velha, Espírito Santo, quinta-feira, 15 de outubro de 2020 

 

Dr. Sidnei Quezada Meireles Leite 

Coordenador 

Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática 

Instituto Federal do Espírito Santo 
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PROGRAMAÇÃO 
 

Vila Velha/ES, 15, 16 e 22 de outubro de 2020 
 

Quinta – feira  -  15/10 
08:30 – 12:00 – Apresentação dos Projetos de Pesquisa 

12:00 – 14:00 - Intervalo para almoço 

14:00 – 17:00 – Apresentação dos Projetos de Pesquisa  

 
Sexta - feira  -  16/10 
09:00 – 12:00 – Apresentação dos Projetos de Pesquisa 

12:00 – 14:00 - Intervalo para almoço 

14:00 – 16:30 – Apresentação dos Projetos de Pesquisa  

 
Quinta – feira  -  22/10 
09:00 – 11:30 – Palestra 1: Educação em Ciências e Tecnologias 

Atividade experimental problematizada, aprendizagem 
significativa e ensino de ciências. 
André Luis Silva e Silva, PPGEC/Unipampa 

Paulo Moura, PPGQUI/Ufes e PROFQUI/Ifes 

Mediador: Sidnei Quezada, EDUCIMAT/Ifes 

10:00 – 12:00 – Palestra 2: Educação Matemática 
Em tempos pandêmicos e de isolamento físico, de que forma a 
pesquisa e a inovação em educação matemática podem nos unir 
e nos aproximar? 
Marcelo Bairral, PPGEducimat/UFRRJ 

Mediador: Rony Freitas, EDUCIMAT/Ifes  
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Organização das apresentações dos Projetos de Pesquisa 
 
Quinta-feira, dia 15 de outubro, período da manhã 

Nome Horário Sala 

ESTÉFANO STANGE PORTELLA 08:30 1 

EZIR GONÇALVES DE PAULA COSTA 09:00 1 

SIMONE DE SOUZA SILVA RANGEL 09:30 1 

ELAINE BAUER DE ALMEIDA RANGEL 10:00 1 

HIGOR SOARES MAJONI 10:30 1 

THACIANE JAHRING SCHUNK 11:00 1 

WEVERTON LUPES RIBEIRO DE SOUZA 11:30 1 

 
Nome Horário Sala 

ELIANE ZANETTI ZOTELLI CETTO 09:00 2 

FILIPE SOARES MARTINS 09:30 2 

LUSILEIDE MOTA DO NASCIMENTO 10:00 2 

RAYANE SALVIANO DE OLIVEIRA SILVA 10:30 2 

KARINNA MARIA DIAS PAGUNG 11:00 2 

RODRIGO FERREIRA PERES 11:30 2 

 
Quinta-feira, dia 15 de outubro, período da tarde 

Nome Horário Sala 

VINICIUS CAVATTI CANCELIERI 14:00 1 

GABRIELA SCOTO SILVA DOS SANTOS 14:30 1 

LADIANE LOPES DE VASCONCELOS 15:00 1 

FRANCIELY LORENZON CARVALHO 15:30 1 

GISELE ÁVILA DE SOUSA 16:00 1 

JÉSSICA OLIVEIRA 16:30 1 

 
Nome Horário Sala 

MARCELA MARIAH LEITE SILVA 14:00 2 

JANAINE CASAGRANDE 14:30 2 

LUIZ PAULO TEIXEIRA DE SOUSA 15:00 2 

SIMONE GOMES DE ALMEIDA CEZAR 15:30 2 

RAYARA BARROCA SILVA 16:00 2 
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Sexta-feira, dia 16 de outubro, período da manhã 
Nome Horário Sala 

CRISANE AQUINO MENEGHEL 09:00 1 

DANIEL DA FONSECA PEREIRA 09:30 1 

KRISTIAN KARLA INÁCIO DE SOUZA MORAIS 10:00 1 

ANNA CHRISTINA CASTRO CORREA SAID 10:30 1 

URSULA VARJÃO HATAKEYAMA COSTA 11:00 1 

BRUNO PORTO 11:30 1 

 
Nome Horário Sala 

JUSSARA PINTO PANCIERI 09:00 2 

MARCIO FLAVIO BARBOSA DE SOUZA 09:30 2 

MARIA APARECIDA DE FARIA DA SILLVA 10:00 2 

EMILLY LORENZUTTI BORGHI 10:30 2 

FERNANDA SANTANA SANTOS 11:00 2 

WASHINGTON LUIZ ALVES SALDANHA 11:30 2 

 
Sexta-feira, dia 16 de outubro, período da tarde 

Nome Horário Sala 

ALINE MATTOS DE SOUZA MARQUES 14:00 1 

JOSÉ WILKER CALATRONE 14:30 1 

MARINA DE SOUZA MOTA 15:00 1 

RENATO KÖHLER ZANQUI 15:30 1 

RENATO MIGUEL MACHADO 16:00 1 

 
Nome Horário Sala 

DANIEL REDINZ MANSUR 14:00 2 

ANA PAULA RODRIGUES DA COSTA 14:30 2 

FERNANDA SANTOLIN MARQUES 15:00 2 

KESIA ALVES PENNA FERREIRA 15:30 2 
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1. POTENCIALIDADES PEDAGÓGICAS DO MORRO DO MORENO: UMA 
FORMAÇÃO EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS 

 
Aluno: Aline Mattos de Souza Marques1 
Orientador: Dr. Carlos Roberto Pires Campos2 
 
 
Resumo: Trata-se de uma investigação localizada na linha de pesquisa em Educação não formal 
no contexto da educação em Ciências do Programa de Pós – Graduação em Ensino de Ciências 
e Matemática (EDUCIMAT), do curso e Mestrado Profissional do Instituto Federal do Espírito 
Santo (IFES), campus Vila Velha. A pesquisa objetiva apontar algumas potencialidades 
pedagógicas do Morro do Moreno no município de Vila Velha, as quais seriam abordadas em 
uma formação de professores da área de Geociências com vistas a promover avanços na 
alfabetização científica. Será desenvolvida uma reflexão acerca dos conceitos relacionados às 
Geociências e a formação geológica e geomorfológica do Morro do Moreno, com a finalidade 
de auxiliar em uma compreensão que toma o estudo do espaço não formal como mediador de 
aprendizagens de saberes escolares e de leitura crítica do mundo. Trata-se de uma pesquisa 
participante fincada em Thiollent (2008), cujas bases teóricas apontam para os pressupostos de 
Gohn para educação não formal, Jacobucci (2008) e os indicadores de alfabetização científica 
de Sasseron e Carvalho  (2008) e Chassot (2003) como principais teóricos. A metodologia de 
pesquisa será qualitativa, do tipo de pesquisa participante com vistas a possibilitar diálogos com 
os professores, por meio da oferta de uma formação continuada, no qual poderão refletir sobre 
as temáticas socioambientais relacionadas ao espaço não formal. Com as informações obtidas 
ao longo da pesquisa e das contribuições dos professores participantes na formação continuada, 
pretende-se produzir um caderno pedagógico de Educação em Geociência do Morro do Moreno, 
com sugestões de atividades que poderão ser desenvolvidas, de modo a contribuir com os 
professores em sala de aula, no processo de formação de indivíduos críticos. 
 
 
Palavras-chave: Formação de Professores. Geociências. Espaços não formais. Alfabetização 
Científica. 

 
1 Licenciado em Geografia - Mestranda Profissional em Educação em Ciências e Matemática 
do Ifes. Email: amsgeo2@hotmail.com 
2 Licenciado em Ciências Sociais, Dr. em História Social da Cultura- Docente do Programa do 
Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática do Ifes. E-mail: 
carlosr@ifes.edu.br 
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2. JOGOS EDUCACIONAIS E O ENSINO DE MATEMÁTICA: CONTRIBUIÇÕES 
DE UMA OFICINA DE CURADORIA PARA PROFESSORES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 
Aluno: Anna Christina Castro Corrêa Said1 
Orientador: Dr. ª Marize Lyra Silva Passos2 
 
Resumo: As tecnologias digitais estão cada vez mais presentes nos espaços educacionais em 
que educadores têm utilizado estas tecnologias em suas ações, ressaltando que os educandos já 
são nativos digitais e possuem habilidade, interesse e prazer diante da tecnologia. Dentre as 
tecnologias disponíveis, destacamos os jogos educacionais digitais que podem tornar a 
aprendizagem efetiva e atraente para esta geração já familiarizada com o uso de recursos 
digitais. Segundo Prensky (2012), a aprendizagem baseada em jogos digitais surge como uma 
tendência no processo ensino-aprendizagem, o grande desafio é unir os professores em parceria 
com os desenvolvedores de jogos para a produção destes com os conteúdos propostos nos 
currículos. Entretanto, a produção destes jogos com os conteúdos curriculares nem sempre estão 
em concordância na abordagem de conteúdos de forma que contribui no processo ensino-
aprendizagem. Nesse sentido, esta pesquisa irá partir do problema relacionado às dificuldades 
que os professores possuem em avaliar, selecionar e organizar estas ferramentas, tendo como 
justificativa a necessidade de facilitar o acesso pelo professor. O objetivo é analisar os 
resultados de uma oficina de curadoria educacional na formação de professores para seleção e 
organização de jogos educacionais no ensino da Matemática do Ensino Fundamental, com 
professores do município de Vitória. Para isso, a pesquisa será desenvolvida na perspectiva de 
uma pesquisa-ação. A coleta de dados será realizada a partir de uma abordagem 
fenomenológica, utilizando, além da observação, instrumentos como questionários e inquéritos 
para sistematizar esses dados. A análise será realizada de forma qualitativa, buscando evidenciar 
as dificuldades encontradas pelos professores que irão participar desta oficina, bem como os 
aspectos relacionados à aquisição de conhecimento por parte destes professores. Espera-se 
como resultado que esta oficina de curadoria seja um instrumento que possa facilitar o trabalho 
do professor no processo de ensino-aprendizagem de matemática tanto na abordagem dos 
conteúdos relativos a grade curricular quanto no envolvimento e motivação dos alunos.  
 
 
Palavras-chave: Ensino de Matemática, Curadoria Educacional, Jogos Digitais. 

 
1 Licenciada em Pedagogia - Mestrando Profissional em Educação em Ciências e Matemática 
do Ifes. E-mail: annac.vix@gmail.com 
2 Doutora em Educação - Docente do Programa do Programa de Pós-graduação em Educação 
em Ciências e Matemática do Ifes. E-mail:  marize.passos@gmail.com 
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3. POTENCIALIDADES DA GAMIFICAÇÃO E DO LEARNING ANALYTICS NO 
ENSINO DE CIÊNCIAS 

 
Aluno: Bruno Porto1 
Orientador: Dr(a). Vanessa Battestin2 
 
 
Resumo: Este trabalho tem o objetivo desenvolver uma proposta de gamificação e de uso do 
Learning Analytics na plataforma de cursos abertos do Ifes para apoio ao ensino de Ciências. 
Para tal, será elaborado um MOOC para formação de professores de ciências, que será o produto 
educacional deste trabalho, bem como será realizado o acompanhamento de professores de 
Ciências na construção de seus próprios cursos utilizando as técnicas propostas de gamificação 
e de uso do Learning Analytics. A metodologia adotada consistirá na revisão sistemática sobre 
trabalhos relacionados à área, no modelo ADDIEM para construção do MOOC e em uma 
investigação qualitativa, para analisar os dados dos professores de ciências no processo de 
aprendizado, enquanto alunos do MOOC e, posteriormente, enquanto criadores de seus próprios 
cursos. Espera-se que a pesquisa a ser desenvolvida com este trabalho possa contribuir 
potencialmente no desenvolvimento dos cursos MOOC na área de ciências e, 
consequentemente, na difusão de seus conteúdos, e na futura minimização de evasão. 
 
 
Palavras-chave: Gamificação. Learning Analytics. Moocs. Ensino de Ciências. 
 

 
1 Graduado em Processamento de Dados - Mestrando Profissional em Educação em Ciências e 
Matemática do Ifes. Email: brunnoporto@gmail.com 
2 Graduada em Ciência da Computação, D.Ed. - Docente do Programa do Programa de Pós-
graduação em Educação em Ciências e Matemática do Ifes. E-mail:  vanessa@ifes.edu.br 
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4. PRÁTICAS EDUCATIVAS RELACIONADAS AO ENSINO DE ASTRONOMIA 
ALMEJANDO A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 
Aluna: Crisane Aquino Meneghel1 
Orientador: Dr. Professor Giovani Zanetti Neto2 
 
 
Resumo: A literatura indica que, tipicamente, o ensino de ciências se utiliza de modelos 
tradicionais, os quais não contribuem apropriadamente para o desenvolvimento do interesse e 
do engajamento dos estudantes. Assim, compreendemos que é importante para o ensino de 
ciências, desde as séries iniciais, que estejam presentes as perspectivas de uma efetiva educação 
científica e do uso de tecnologias. Elegendo a temática Terra e Universo como tema central, a 
ação da pesquisa consiste em explorar dimensões teóricas e atividades práticas sobre a temática 
através de um curso de formação de professores. Desenvolveremos no Instituto Federal do 
Espírito Santo (Ifes), em parceria com secretária de educação municipais, um curso de extensão 
através do qual pretendemos, através da temática Terra e Universo, refletir coletivamente sobre 
novos significados sobre a educação científica, a operacionalização de atividades práticas e o 
uso de tecnologias no contexto escolar. Como resultado, esperamos investigar a relação que os 
docentes possuem com a utilização de atividades práticas, mediadas pela tecnologia, no ensino 
de ciências no contexto escolar. A partir dessa investigação, espera-se fundamentar e 
desenvolver ações pedagógicas que objetivem à uma educação orientada ao engajamento dos 
estudantes e à vivência do conhecimento científico através de atividades práticas. 
 
 
Palavras-chave: Séries Iniciais, formação de professores, tecnologia, ciências. 
 

 
1 Licenciada em Ciências Biológicas - Mestranda Profissional em Educação em Ciências e 
Matemática do Ifes. Email: crisaneameneghel@gmail.com 
2 Doutor em Educação - Docente do Programa do Programa de Pós-graduação em Educação em 
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5. A EDUCAÇÃO EM SAÚDE A PARTIR DA TEMÁTICA VACINA: UM CURSO 
HÍBRIDO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES ATRAVÉS DE UM MOOC 

 
Aluno: Daniel da Fonseca Pereira1 
Orientador: Dr. Giovani Zanetti Neto2 
 
 
Resumo: A Educação em Saúde é composta por um conjunto de conteúdos que devem ser 
abordados desde os primeiros anos da escolarização, com a função de permitir que o sujeito 
tenha a plena consciência dos bons hábitos que deve ter em relação ao seu corpo e à sua saúde. 
Entretanto a pouca formação de professores para o ensino deste conteúdo, implica em 
dificuldades para a apropriada abordagem dessa temática. Visando indicar possibilidades para 
essa questão, a presente pesquisa buscará explorar as contribuições de um curso de extensão 
para a formação continuada de professores, em que abordará a temática "Vacinas". O curso, a 
ser ofertado no Cefor, será direcionado para professores da educação básica da Grande Vitória, 
e ocorrerá na modalidade a distância com encontros presenciais, utilizando um Curso Online 
Aberto e Massivo (MOOC) como apoio ao curso presencial. A utilização do curso do tipo 
MOOC se justifica na necessidade de permitir que o educando consiga conduzir sua 
aprendizagem de forma autônoma, já que o curso em grande parte ocorrerá sem a mediação de 
um professor. A pesquisa é aplicada e possui natureza qualitativa, exploratória, do tipo 
pesquisa-ação. A coleta de dados será realizada através de inquéritos, entrevistas, registros 
fotográficos e através das produções dos participantes no curso de extensão. Espera-se como 
resultado que a utilização do curso MOOC como ferramenta de apoio ao curso de extensão, seja 
capaz de contribuir para o processo de mediação no ensino de conteúdos relacionados com a 
Educação em Saúde. 
 
 
Palavras-chave: Educação em Saúde. Vacinas. MOOC. Ensino Híbrido. Formação de 
Professores. 
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6. ENSINO DA AGROECOLOGIA NO CENTRO ESTADUAL INTEGRADO DE 
EDUCAÇÃO RURAL DE ÁGUIA BRANCA (CEIER-AB) 

Aluno: Emilly Lorenzutti Borghi1 
Orientador: Dra. Maria das Graças Ferreira Lobino 2 
 
 

Resumo: Este trabalho buscou possibilitar um estudo das práticas pedagógicas utilizadas no 
Centro Estadual Integrado de Educação Rural de Águia Branca (CEIER-AB) situado a noroeste 
do estado do Espírito Santo para propagação da Agroecologia. Nesse sentido, a investigação 
busca estabelecer as contribuições das práticas agroecológicas na formação dos estudantes na 
referida escola. O CEIER de Águia Branca é uma escola do campo com metodologia própria e 
apropriada ao público daquele território, que mesmo diante dos impactos negativos causados 
pela agricultura convencional, procura encontrar na Agroecologia e nos saberes populares uma 
alternativa para o desenvolvimento de uma agricultura e sociedade sustentável, unindo saberes 
populares e científicos. Portanto, neste contexto, propõem-se investigar as contribuições das 
práticas pedagógicas utilizadas na referida escola e os impactos que ela possui na vida dos 
sujeitos inseridos naquela territorialidade, a luz dos pressupostos que sustentam a Agroecologia. 
A pesquisa realizada neste trabalho será quali-quantitativa, utilizando-se como procedimento 
metodológico a pesquisa bibliográfica, documental e a de campo, tendo como instrumento de 
pesquisa um questionário semiestruturado. Um possível produto educacional será a formulação 
de um Guia de Práticas Agroecológicas, que incluem a apresentação da escola, a metodologia 
e as práticas sustentáveis utilizadas no campo.  
 
 
Palavras-chave: Escola do Campo; Práticas Agroecológicas; EA; CEIER. 
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7. EDUCAÇÃO AMBIENTAL PELA PORTA DA FRENTE: EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL CRÍTICA NO VÉRTICE ENTRE A ESCOLA E FORMAÇÃO NA 
E A PARTIR DA CIDADE 

 
Aluno: Fernanda Santana Santos1 
Orientador: Dr(a). Maria das Graças Ferreira Lobino2 
 
 
Resumo: A Educação Ambiental/EA tem sido vista erroneamente como um campo estritamente 
biologicista, ecológico e descontextualizado das questões materiais, históricas e sociais. Nesse 
sentido, sua aplicação, notadamente na educação formal, que se diz de caráter interdisciplinar, 
limita-se e exclui diversos aspectos cruciais para a promoção de uma EA crítica, o que 
inegavelmente acaba contribuindo para a alienação, a falta de alfabetização científica na 
sociedade e entendimento de questões envolvendo Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 
CTS/CTSA. Assim, propõe-se elucidar possibilidades do diálogo entre a educação formal e os 
saberes decorrentes dos espaços da cidade; relacionando e problematizando questões 
socioambientais e aplicando-a em um projeto formativo a ser desenvolvido com os alunos do 
curso de Pedagogia do IFES. A priori, buscamos verificar o cenário através da análise 
documental e crítica do discurso de políticas públicas na perspectiva de formação em EA. Dessa 
maneira será possível esclarecer discursos empregados no âmbito das políticas públicas; 
permitindo delimitar quais são os significados e implicações desses, haja vista que envolvem 
uma disputa de interesses, poder/biopoder, ecologia política e conflitos de interpretações, que 
podem acabar afastando e secundarizando o âmago central da EAC e impossibilitando o seu 
enraizamento na educação formal. A partir disso, buscamos desenvolver uma proposta que 
efetivamente insere a EA no ambiente escolar, apoiada na experiência do Coletivo Educador 
Ambiental de Vitória/Coleduc, por meio da instrumentalização do professor como intelectual 
de sua classe, e promotor de uma educação que pode gerar a formação de um cidadão crítico e 
alfabetizado cientificamente, dada a lacuna existente. 
 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental Crítica. Análise Crítica do Discurso. Cidade Educativa. 
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8. UMA FERRAMENTA EDUCACIONAL BASEADA NO CONCEITO DE 
GAMIFICAÇÃO PARA AUXÍLIO À APRENDIZAGEM    DA TEORIA DOS 
GRAFOS 

 
Aluno: Filipe Soares Martins1 
Orientador: Dr(a). Maria Alice Veiga Ferreira de Souza2 
 
 
Resumo: Os jogos eletrônicos, que em sua origem foram concebidos como forma de 
passatempo e com alcance limitado à uma pequena parcela da população, nos dias atuais, com 
a popularização de dispositivos como computadores e smartphones, se destacam como uma 
alternativa no processo de aprendizagem. Neste sentido, este projeto de pesquisa tem como 
objetivo avaliar os efeitos do uso de uma ferramenta educacional digital, baseada nos conceitos 
de gamificação para a aprendizagem da pesquisa operacional. Como procedimento 
metodológico serão utilizadas as pesquisas aplicada, metodológica, de campo, bibliográfica e 
documental. Para tanto, será desenvolvida uma ferramenta educacional digital gamificada para 
a aprendizagem da teoria dos grafos a ser utilizada junto aos alunos do curso técnico em logística 
de uma unidade do SENAI-ES. Espera-se que com a conclusão desta pesquisa, após o uso deste 
tipo de ferramenta, haja uma maior compreensão dos alunos quanto à assimilação dos conteúdos 
apresentados em sala de aula a respeito da teoria dos grafos. 
 
 
Palavras-chave: Tecnologias educacionais. Gamificação. Aprendizagem da matemática. 
Teoria dos grafos. 
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9. FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA 
ABORDAGEM CTSA, ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

 
Aluno: Franciely Lorenzon Carvalho1 
Orientador: Dr(a). Vilma Reis Terra2 
 
Resumo: Nos dias de hoje o tema energia e a preocupação no cuidado e conservação do 
ambiente tem sido pauta em muitos canais da mídia, temos visto várias reportagens que 
incentivam a conscientização, porém a inserção de temas com caráter problematizadores e 
polêmicos trazem consigo entraves para sua efetiva abordagem.  Estamos imersos em uma 
sociedade individualista, capitalista e com concepções contra hegemônicos, tornando-se 
imprescindível englobar Questões Sócio-Científicos (QSC) nas instituições estudantis, desse 
modo indo de encontro a uma educação libertadora, segundo Paulo Freire. Nos últimos anos a 
inserção de abordagens temáticas no ensino tem aumentado, visto a necessidade de mudança 
das práticas pedagógicas buscando a conscientização e desenvolvimento crítico do individuo, 
motivando o aluno e assim buscar a mitigação da alta defasagem nas escolas, principalmente 
nos últimos anos escolares. Porém nos deparamos com uma grande barreira na efetivação e 
sucesso dessas abordagens, visto que muitos docentes não tiveram em sua formação inicial 
disciplinas voltadas para práticas e debates das metodologias de ensino, assim os professores 
possuem práticas pedagógicas desarticuladas com metodologias interdisciplinares e 
integrativas. Dessa forma, ressalta-se a busca da revisão e reformulação dos processo de ensino-
aprendizagem em cada um de seus segmentos, visto isso, nossa pesquisa propõe uma formação 
de professores alicerçada a luz do movimento CTS/CTSA, oferecendo aos docentes arcabouços 
conceituais, metodológicos e práticos para implementação de um ensino a respeito de QSC, 
alicerçados nos pressupostos de Freire. Será realizada uma pesquisa qualitativa, no qual 
permitirá a compreensão, explicação, objetivação do fenômeno e a precisão da relação entre o 
global e o local, possibilitando o aluno uma visão de ambiente articuladas com outros campos 
e não somente ambiente como ecologia. Como objetivo teremos a produção de artefatos 
pedagógicos voltados a produção dos biocombustíveis e sustentabilidade, fundamentados na 
Pedagogia Histórico-Crítica (PHC), desenvolvendo um caráter socioeducacional, em que os 
cidadãos não serão meros expectadores e sim coadjuvantes na sociedade. 
 
 
Palavras-chave: biocombustíveis. sustentabilidade. conscientização ambiental. formação de 
professores no ensino de Ciências. CTSA. 
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10. RELAÇÃO ENTRE INTELIGÊNCIA NATURALISTA E ESPAÇOS DE 
EDUCAÇÃO NÃO FORMAL EM ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO PARA 
ALUNOS SUPERDOTADOS 

 
Aluno: Gabriela Scoto Silva dos Santos1 
Orientador: Dr(a). Manuella Villar Amado2 
 
 
Resumo: Alunos com altas habilidades/superdotação possuem muita criatividade, grande 
envolvimento com determinadas tarefas e habilidade acima da média em alguma área do 
conhecimento. Para estes, é obrigatória a oferta de atendimento educacional especializado, 
podendo ocorrer na modalidade de enriquecimento extracurricular. Entretanto, poucos são os 
programas de atendimento que fornecem esse tipo de atividades em espaços de educação não 
formal que se entrelacem com a Inteligência Naturalista, típica de alunos com habilidades em 
Ciências. Este projeto possui como objetivo compreender como os espaços de educação não 
formal podem contribuir no desenvolvimento da inteligência naturalista de alunos com indícios 
de altas habilidades do ensino médio de escolas públicas, em atividades de enriquecimento 
extracurricular. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, exploratória e descritiva 
com características de estudo de caso. A pesquisa ocorrerá em 4 etapas: 1) Caracterização dos 
espaços de educação não formal nas redondezas da Universidade Federal do Espírito Santo; 2) 
Caracterização do perfil dos alunos com indicativos de altas habilidades em Ciências; 3) 
Planejamento e intervenção das atividades de enriquecimento extracurricular em espaços de 
educação não formal; e 4) Análise de indicadores de desenvolvimento de inteligências 
naturalistas e de alcance da educação não formal. Espera-se que as atividades planejadas e o 
contato com os espaços de educação não formal possam contribuir para a formação de cidadãos 
críticos e conscientes das questões ambientais. Como produto educacional será confeccionado 
um guia didático de atividades exploratórias da área de Ciências para servir de apoio a 
realização de oficinas em espaços de educação não formal. 
 
 
Palavras-chave: altas habilidades. educação especial. Rnsino de Ciências. 
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11. VALORIZANDO OS SABERES POPULARES DAS PLANTAS MEDICINAIS: 
UMA PROPOSTA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NA 
PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA NUMA PERSPECTIVA CTS/CTSA 

 
 
Aluno: Gisele Ávila de Sousa1 
Orientador: Dr(a). Vilma Reis Terra2 
 
 
Resumo: Cada vez mais nos deparamos com um ensino que não reflete a identidade do 
educando, sendo  um ensino que é descontextualizado dos saberes tradicionais e portanto 
desconectado com a realidade do indivíduo. E essa realidade, não está distante da Educação do 
Campo, constantemente vemos escolas do campo, que não trabalham um currículo tipicamente 
camponês. Desse modo, a pesquisa se direciona para uma proposta de ensino afim de resgatar 
os saberes tradicionais dos povos campesinos, para isso, buscará levantar os direcionamentos 
sobre os conhecimentos das famílias a respeito do uso de plantas medicinais e associá-los com 
os conhecimentos cientificos, por meio de oficinais e experiências por meio de uma pesquisa 
qualitativa. Para a busca de um ensino-aprendizagem crítico, a pesquisa irá propor fazer a 
ligação entre os conteúdos estudados e os conhecimentos prévios dos educandos, por meio de 
uma sequência didática com a finalidade de contribuir para a promoção do diálogo entre 
Ciências, Tecnologia, Sociedade e Ambiente ( CTS/ CTSA) para a formação de cidadãos. Esse 
estudo,  possibitará ao educando um conhecimento amplificado dos conteúdos de ciências para 
além da sala de aula, também contribuirá para agregar saberes às famílias, que também 
participarão ativamente de todo o processo. Além de fornecer um guia didático, para os 
professores que atuam na Educação do Campo da Pedagogia da Alternância, possibilitando uma 
metodologia campesina com uma abordagem CTSA. 
 
 
Palavras-chave: Educação do Campo; Escola Família Agrícola; Alfabetização Científica 
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12. KOMBUCHA: UMA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 
ATRAVÉS DA ABORDAGEM TEMÁTICA FREIREANA NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS 

 
Aluno: Jéssica Olivera1 
Orientador: Dr(a). Vilma Reis Terra2 
 

Resumo: O artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) discorre sobre 
o que deve ser abordado no processo de ensino e diz que o currículo nacional deve possuir uma 
base comum, porém, partes diversificadas precisam desenvolver esse processo atendendo às 
peculiaridades exigidas pelo regionalismo, pelas características da sociedade local, pela cultura 
e economia dos indivíduos inseridos em tal processo. Diante das alterações da nova BNCC, em 
vigor desde 2018, os conteúdos abordados nas Ciências Naturais, principalmente os de química, 
passam a implementar o currículos de todos os anos do ensino fundamental. Anteriormente, via-
se um compilado disso, apenas no 9º ano. Nesse sentido, a busca por temáticas que abarcam 
conteúdos interdisciplinares e transdisciplinares é permanente, e o ensino reconfigura-se 
constantemente. Englobando tais perspectivas o Kombucha é uma temática que possibilita o 
desenvolvimento de vários aspectos relacionados ao ensino de Ciências de uma forma geral, 
podendo-se explorar concepções abrangentes no âmbito do CTS/CTSA. Será produzido e 
aplicado um curso de formação continuada para professores de Ciências da Natureza, 
trabalhando com o Kombucha e os aspectos educacionais inerentes à temática, contribuindo na 
práxis pedagógica da nova BNCC, no contexto da Educação Básica da Grande Vitória. A 
pesquisa de cunho exploratório e qualitativo do tipo pesquisa-ação se dará através da aplicação 
de uma intervenção pedagógica balizada nos moldes da Abordagem Temática Freireana com a 
utilização dos Três Momentos Pedagógicos, em que a análise de dados se apoiará em Bardin, 
com a técnica de análise de conteúdos. 

 

Palavras-chave: Abordagem CTS/CTSA. Fermentação.  Formação de professores. 
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13. AULAS DE CAMPO E O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO NO 
PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE JARENEMA – VILA VELHA/ES. 

 
Aluno: José Wilker Calatrone1 
Orientador: Dr. Carlos Roberto Pires Campos2 
 
 
Resumo: Ensinar ciências de modo atrativo, contextualizado e que produza uma formação 
democrática e crítica são propostas de uma educação participativa e cidadã. Os espaços não 
formais de educação afloram possibilidades de ensino que corroboram às práticas da 
alfabetização científica em um modo investigativo, e favorecem a divulgação das Ciências e a 
formação de uma cultura da prática científica. Projeta-se aqui como objetivo explorar os 
potenciais pedagógicos do Parque Natural Municipal de Jacarenema (PNMJ), com a finalidade 
em promover o ensino de ciências por investigação em aulas de campo com estudantes do 
ensino fundamental em anos finais. Objetiva-se também analisar o caráter da alfabetização 
científica em um espaço não formal em contato direto com o ambiente natural. A pesquisa 
pretende explorar o caráter qualitativo utilizando Bardin como base de análise e avaliação dos 
resultados obtidos nesta prática. Da reunião de análises e resultados das práticas desenvolvidas 
propõe-se produzir um guia didático que sirva de orientação para divulgação do PNMJ e de seus 
potenciais pedagógicos para o ensino de ciências. 
 
 
Palavras-chave: Espaços não formais, alfabetização científica, ensino por investigação, aulas 
de campo. 
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14. FORMAÇÃO DE PROFESSORES BASEADA EM PENSAMENTO 
COMPUTACIONAL E METODOLOGIAS ATIVAS PARA O ENSINO 
INTERDISCIPLINAR DE ROBÓTICA EM MOOC 

 
Aluno: Jussara Pinto Pancieri1 
Orientador: Dr(a). Márcia Gonçalves de Oliveira2 
 
 
Resumo: A robótica educacional é um campo relativamente promissor para desenvolver 
habilidades, aproximar conhecimentos mais abstratos da realidade do aluno e para integrar 
múltiplas áreas de conhecimentos. Além disso, essas possibilidades podem ser ampliadas por 
meio do pensamento computacional   e das metodologias de aprendizagem ativa e ambientes 
virtuais de aprendizagem. Este trabalho consolida essas possibilidades em uma propostas de 
formação de professores baseada em ambientes de mooc com objetivo promover uma reflexão 
e reorientação de estratégias de ensino para as práticas educativas inovadoras. Para isso, 
combinamos os conceitos do pensamento computacional e as metodologias ativas formando 
professores para mediação de uma aprendizagem criativa por meio pequenos projetos robóticos 
integrados a outras áreas de conhecimentos desenvolvendo a interdisciplinaridade, vencendo 
assim os desafios enfrentados por professores em fazer a integração dos conhecimentos da sua 
prática educativa com outros conhecimentos específicos. A importância deste trabalho para 
educação em ciências e tecnologias é potencializar o ensino de robótica em a práticas educativas 
promovendo a interdisciplinaridade e favorecendo uma aprendizagem mais centrada no aluno. 
 
 
Palavras-chave: Robótica Educacional . Metodologia Ativa. Pensamento 
Computacional. Interdisciplinaridade. 
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15. ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL: 
UMA ESTRATÉGIA CENTRADA NO ESTUDANTE A PARTIR DE SALAS 
AMBIENTE 

 
Aluno: Kristian Karla Inácio de Souza Morais 1 
Orientador: Dr. Giovani Zanetti Neto2 
 
Resumo: O Ensino Fundamental é a etapa de formação escolar na qual são desenvolvidas as 
bases para toda a vida acadêmica. Nesse contexto, o processo de ensino aprendizagem pode ser 
pensado numa perspectiva de que os estudantes são sujeitos históricos e produtores de cultura 
e devem estar diretamente envolvidos nesse movimento, podendo estabelecer de forma contínua 
e com sentidos a produção do conhecimento. Assim, este projeto parte de indagações de como 
os estudantes de uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública municipal 
de Vitória, vivenciam as aprendizagens a partir do desenvolvimento de uma sequência de 
atividades investigativas nas aulas de Ciências da Natureza no contexto de sala ambiente, 
fundamentado no ensino de ciências por investigação, e como essa abordagem de ensino 
contribui para a alfabetização científica dos educandos. Dessa  forma, a pesquisa de campo a 
ser desenvolvida será de abordagem qualitativa, o qual consiste em registrar os resultados das 
atividades investigativas, por meio de relatórios estatísticos, relatórios qualitativos e ao final 
construir como produto educacional,  um documentário sobre a experiência, apresentando o 
resultado da aplicação dessa sequência de atividades investigativas, como forma de contribuir 
com reflexões tanto pessoais como coletivos, e ao mesmo tempo disparadoras de debates, em 
relação às práticas metodológicas docente desenvolvidas no contexto de aprendizagem de salas 
ambiente.  
 
 
Palavras-chave: Ensino de Ciências por Investigação, Alfabetização Científica, Práticas 
docente 
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16. ENFOQUE CTSA DA TEMÁTICA ‘IMPACTOS DA MINERAÇÃO’: UMA 
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NO ENSINO MÉDIO A PARTIR DA 
APRENDIZAGEM BASEADA NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 
Aluno: Ladiane Lopes de Vasconcelos1 
Orientador: Dr(a). Manuella Villar Amado2 
 
 
Resumo:  
Propomos o estudo com abordagem em Ciências, Tecnologias, Saúde e Ambiente (CTSA) sobre 
impactos da mineração no cotidiano da sociedade.  A discussão da temática em CTSA será 
embasada pela abordagem teórico de Santos e Auler (2002). Para alçar aos nossos objetivos a 
Aprendizagem Baseada em Resolução de Problemas (ABRP) tem como aporte referencial 
teórico Vasconcelos e Almeida (2012), como também, para a Alfabetização Científica (AC), 
orientamo-nos em Chassot (2003). Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, 
dividida em duas etapas: I) planejamento e validação da ABRP; e II) análise pedagógica e da 
Alfabetização Científica. As técnicas de coletas de dados serão utilizadas na validação da ABRP 
por pares. Os questionários servirão de diagnostico a priori e a posteriori como amostragem 
referente ao conhecimento dos estudantes. A análise de dados dar-se-á por Bardin (1997) e pelos 
indicadores da alfabetização científica de Sasseron & Carvalho (2008). Como produto 
educacional será elaborado um guia didático para a temática de impactos da mineração em 
CTSA promovendo a alfabetização cientifica a partir da metodologia da ABRP. 
 
 
Palavras-chave: Educação, Geociências, Minério e interdisciplinaridade. 
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17. BOOLACE: JOGO-CURSO PARA AUXILIAR O ENSINO E A 
APRENDIZAGEM DE LÓGICA PROPOSICIONAL 

 
Aluno: Márcio Flávio Barbosa de Souza1 
Orientador: Dr(a). Márcia Gonçalves de Oliveira2 
 
 
Resumo: O Projeto Corte de Lovelace do Centro de Referência em Formação e em Educação 
à Distância do IFES - CEFOR tem como proposta resgatar e ampliar a presença feminina nas 
carreiras de computação, através insights inovadores que promovam a popularização do ensino 
de computação. Durante a execução do Projeto, percebeu-se uma grande dificuldade discente 
na compreensão e utilização da lógica proposicional nas expressões lógicas de estruturas de 
programação, um problema que pode estimular o aluno a perder o interesse pelos cursos 
ofertados e, consequentemente, pela área tecnológica. Para promover o engajamento dos alunos, 
bem como facilitar e potencializar o ensino-aprendizagem da lógica proposicional, utilizando-
se da própria tecnologia como mediadora, de modo dinâmico, interativo e motivacional, este 
trabalho desenvolveu o jogo-curso "Boolace - a Lógica do Reino de Lovelace", que permitiu 
estabelecer uma relação prática e lúdica das estruturas proposicionais usualmente discutidas em 
disciplinas de lógica e aplicáveis em programação, aliando o entretenimento à educação. A 
metodologia utilizada fundamenta-se em uma pesquisa qualitativa e descritiva, de natureza 
aplicada, realizada por meio dos procedimentos da pesquisa bibliográfica e da pesquisa de 
avaliação. Com a utilização do jogo-curso, espera-se facilitar a compreensão da lógica 
proposicional para a programação e estimular um maior engajamento e interesse discente pela 
matéria, de forma divertida e prazerosa, contribuindo para que o aluno se torne um agente ativo 
na conquista do conhecimento. 
 
 
Palavras-chave: programação, proposição, jogo educacional, gamificação, ensino-
aprendizagem. 
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18. UM DIÁLOGO ENTRE A COMPUTAÇÃO E A EDUCAÇÃO: 
CONSIDERAÇÕES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS 

 
Aluno: Maria Aparecida de Faria da Silva1 
Orientador: Dr.ª Márcia Gonçalves de Oliveira2 
 

Resumo: O uso da tecnologia na educação se faz cada vez mais presente, com isso novos 
recursos didáticos e práticas pedagógicas são desenvolvidos para alcançar os objetivos 
educacionais estabelecidos para promover o desenvolvimento de habilidades e competências 
aos estudantes do Século XXI. Com a aplicação da tecnologia no contexto educacional a prática 
do Pensamento Computacional - PC ganhou relação direta com diversas áreas de conhecimento. 
A Sociedade Brasileira da Computação elaborou um documento em que explicita a relação do 
PC com as habilidades descritas na BNCC e aponta a importância desta inserção desde a 
Educação Básica. O objetivo deste trabalho então é discutir quais são os diálogos estabelecidos 
entre a Computação e a área pedagógica para inserção da Computação neste segmento 
educacional, apresentando um plano de formação de professores do Ensino de ciências em 
colaboração com professores de Tecnologia Educacional, tendo o PC executado a partir da 
Robótica Pedagógica, num contexto interdisciplinar. Essa proposta se aplica a professores do 
Ensino fundamental de 03 escolas da PMVV. Como produto final, esta pesquisa propõe a 
elaboração de um e-book, trazendo um relato das práticas desenvolvidas na oficina realizada 
com os professores. 

 

Palavras-chave: Pensamento Computacional; Habilidades e Competências; Formação de 
Professores; Robótica Educacional. 
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19. O ENTORNO DA ESCOLA COMO ALTERNATIVA PARA A AULA DE 
CAMPO: MAPEANDO A ECONOMIA DA COMUNDADE 

 
Aluno: Marina de Souza Mota1 
Orientador: Dr. Carlos Roberto Pires Campos2 
 
 
Resumo: A aula de campo é apontada como uma importante estratégia pedagógica, entretanto, 
alguns obstáculos podem surgir no planejamento desta atividade, tais como: falta de recurso, 
dificuldade de transporte e etc. Assim, a utilização do potencial pedagógico do entorno da escola 
pode viabilizar a realização do campo, permitindo o aproveitamento dessa ferramenta didática. 
A aula de campo permite que os estudantes ampliem sua visão crítica do ambiente em que estão 
inseridos e relacionem os conteúdos curriculares ao seu cotidiano e espaço de vivência. 
Portanto, propõe-se o trabalho na disciplina de Geografia, com os estudantes do 9º ano da 
EEEFM Elice Baptista Gaúdio, abordando temática da economia, prevista na BNCC (Base 
Nacional Comum Curricular), com a realização de um mapeamento econômico do bairro. Como 
produto educacional propõe-se um aplicativo com o cadastro dos comércios do bairro. A escola 
está localizada no município da Serra (ES), na principal rua comercial do bairro. A construção 
do mapeamento permite um trabalho prático que contribui para o processo de ensino-
aprendizagem sobre a economia e colabora para a compreensão da dinâmica econômica do 
contexto em que os estudantes estão inseridos. Com as aulas de campo os estudantes fazem um 
reconhecimento do entorno na escola e realizam a tarefa de mapear e cadastrar os comércios da 
região, dividindo-os em categorias. A partir deste trabalho realiza-se a elaboração de croquis 
com os estabelecimentos, que serão utilizados posteriormente para a construção do aplicativo. 
Além do aproveitamento pedagógico,  o mapeamento do bairro possibilita ainda o incentivo do 
comércio local, sendo uma alternativa de contribuição para a economia da comunidade.  
 
 
Palavras-chave: Aula de campo. Geografia. Entorno da escola. Mapeamento econômico. 
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20. PROJETO HORTA ESCOLAR ARTICULADA AO ENSINO DE QUÍMICA 
ORGÂNICA DE NÍVEL MÉDIO: PRODUÇÃO DE ESTUDOS CTS/CTSA COM 
ENFOQUE FREIREANO 

 
Aluno: Renato Köhler Zanqui1 
Orientador: Dr. Sidnei Quezada Meireles Leite2 
 
Resumo: O objetivo deste trabalho de mestrado é o de investigar o desenvolvimento de uma intervenção 
pedagógica a partir da construção e acompanhamento de um projeto denominado Estufinhas, considerando 
o contexto da disciplina de química orgânica de ensino médio. A temática de horta escolar, tratada neste 
projeto, é um tema guarda-chuva que permite trazer para sala de aulas experiências da história de vida de 
cada aluno, questões locais e regionais, além de produzir conexões com diferentes áreas de conhecimento, 
complementando os conteúdos disciplinares abordados no ensino médio. Busca-se, portanto, produzir uma 
educação CTS/CTSA com enfoque com freiriano, perpassando por diferentes conteúdos de química, 
bioquímica, biologia, física, ecologia, nutrição, agricultura, ciências de alimentos, ciências da saúde e 
ciências ambientais. O projeto Horta Escolar deve ser desenvolvido numa escola estadual de Ensino Médio 
localizada no Município de Marechal Floriano, Espírito Santo, Brasil. Para materializar a execução na sala 
de aula, será utilizada a metodologia ativa da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), com a 
organização de grupos de trabalho, com momentos de estudos dirigidos e atividades individuais e outros 
com atividades coletivas, a fim de privilegiar a aprendizagem colaborativa, criatividade e racionalidade dos 
fatos, envolvendo cerca de 30 alunos da terceira série do Ensino Médio. Espera-se com essa proposta uma 
maior motivação e participação dos sujeitos envolvidos. Para iniciar a pesquisa, será necessário que os 
alunos e pais assinem o TCLE e TALE, a fim de atender os aspectos éticos da pesquisa desenvolvido no 
IFES. Trata-se de uma investigação qualitativa sobre o estudo de caso de aplicação da intervenção escolar, 
apoiada em observações, relatos orais e escritos, fotografias, amostras de material produzido pelos alunos, 
análise de documentos oficiais, entre outras fontes, que serão analisadas com base em referenciais como 
Glen Aikenhead, Wildson Santos, Décio Auler, Paulo Feire, Moacyr Gadotti, William Bender, Fernando 
Hernandez, entre outros. O projeto será organizado em cinco etapas: I) Apresentação do projeto e 
organização da equipe de trabalho (GT); II) caracterização do espaço de estudo e de desenvolvimento da 
horta escolar; III) oficinas formativas para desenvolvimento do projeto Estufinhas; IV) Produção de 
conhecimento, rodas de conversas e aulas de campo para compreensão da temática horta escolar; V) 
Culminância com apresentação de uma Mostra de Fotografias, Feira de Ciências e um seminário realizado 
por cada grupo, a fim de socializar o conhecimento produzido. A experiência pedagógica vivenciada durante 
o desenvolvimento do projeto Estufinhas será organizada em um livro didático no formato de guia didático 
de ciências, contendo atividades pedagógicas desenvolvidas no espaço escolar e não escolar podendo servir 
como referência para professores da Educação Básica, que queiram desenvolver atividades escolares 
semelhantes. 
 

Palavras-chave: Educação Química. Ciências da natureza. Estudos CTS/CTSA. Abordagem Temática 
Freiriana. Aprendizagem baseada em projetos. Horta Escolar. 
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21. FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS EM SANEAMENTO BÁSICO 
URBANO: ENFOQUE CTS/CTSA E PERSPECTIVA DE “PAULO FREIRE” 

 
Aluno: Renato Miguel Machado1 

Orientador: Prof. Sidnei Quezada Meireles Leite2 

 
 
Resumo: O objetivo desta pesquisa é o de investigar o desenvolvimento de um curso de 
formação de professores de ciências em Saneamento Básico Urbano com enfoque CTS/CTSA 
e a perspectiva de Paulo Freire. O curso semipresencial será ofertado em 2021 pelo Ifes Vila 
Velha para 30 professores, preferencialmente do ensino fundamental. Trata-se de uma 
investigação qualitativa sobre a intervenção pedagógica, apoiada em observações, relatos orais 
e escritos dos cursistas, fotografias e análise de documentos oficiais como a Lei Federal No 
14.026/2020, que trata do Novo Marco Legal do Saneamento Básico. O planejamento do curso 
deverá incluir aspectos de formação em conteúdos sobre o conteúdo de saneamento básico, 
aspectos pedagógicos e aspectos curriculares da fronteira do conhecimento, isto é, contendo 
estudos dirigidos presenciais e a distância, práticas pedagógicas de sala de aula, rodas de 
conversas com debates sobre questões sóciocientíficas, tecnológicas, socioculturais, 
socioeconômicas, políticas e socioambientais, conduzidas com base nas perspectivas teóricas 
de Paulo Freire, Lee Shulman, Wildson Santos, Décio Auler, Rui Vieira, Troy Sadler, Glen 
Ainkenhead, entre outros. Como um dos resultados da intervenção pedagógica, será produzido 
um Livro Didático contendo um resumo das práticas pedagógicas, para servir como recurso 
didático para futuras aplicações realizadas por instituições de ensino.    
 
 
Palavras-chave: Saneamento Básico Urbano. Estudos CTS/CTSA. Formação de Professores. 
Ensino Fundamental. Abordagem Temática Freiriana. 
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22. O ENSINO DE CIÊNCIAS E A (RE)DESCOBERTA DA FOTOGRAFIA POR 
MEIO DA CÂMERA PINHOLE 

 
Aluno: Ursula Varjão Hatakeyama Costa1 
Orientador: Dr(a). Marize Lyra Silva Passos2 
 
 
Resumo: Por meio de um curso de formação continuada de professores, pretende-se avaliar o 
potencial pedagógico do uso da fotografia pinhole como recurso didático para o ensino de 
Ciências. Esta pesquisa é descritiva de abordagem qualitativa, do tipo pesquisa-ação. Os dados 
serão coletados por meio de observação-participante, diário de campo, grupo focal e fotografias, 
visto que são as formas sugeridas para a coleta na pesquisa-ação.   O curso será realizado em 
uma escola particular do município de Cariacica - Espírito Santo, em que participarão, 
prioritariamente, professores da área de ensino de Ciências Naturais. A fotografia nesta 
modalidade possui caráter interdisciplinar e pode contribuir para a alfabetização científica dos 
educandos.  A partir dos resultados obtidos pretende-se construir como produto educacional, 
um guia metodológico a fim de divulgar e oferecer subsídios a outros educadores que tenham 
interesse em aplicar o recurso em suas aulas. 
 
 
Palavras-chave: Fotografia – Ensino de Ciências - Formação de professores . 
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marize.passos@gmail.com. 
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23. HISTÓRIA DA CIÊNCIA E CTS/CTSA: CONTRIBUIÇÕES PARA A 
CONCEPÇÃO DE CIÊNCIA DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 

 
Aluno: Vinicius Cavatti Cancelieri1 
Orientador: Dr. Antonio Donizetti Sgarbi2 
 
 
Resumo: Apesar do importante papel que exerce no convívio diário, os níveis de compreensão 
e interesse pela ciência geralmente são baixos. No entanto, entender o que é a ciência tem sido 
considerado como pressuposto fundamental para a alfabetização científica. Por este motivo, é 
importante que no ensino de ciências sejam desenvolvidas e aprofundadas reflexões sobre a 
natureza do processo científico, a fim de que os estudantes possam ser capazes de lançar mão 
desses conhecimentos para entender e interagir com o mundo. Nesta perspectiva, o objetivo 
deste estudo será avaliar as concepções que estudantes de uma turma de ensino médio têm sobre 
ciência e investigar até que ponto estas percepções podem ser transformadas ao longo de uma 
intervenção pedagógica, a ser realizada em uma disciplina de filosofia, durante a qual serão 
promovidos debates e reflexões acerca da história e da filosofia da ciência. A coleta dos dados 
de pesquisa ocorrerá por intermédio do uso de questionários e da observação participante. O 
produto educacional consistirá em um curso de História e Filosofia da Ciência, no formato 
EAD, elaborado a partir da análise dos resultados obtidos com a intervenção pedagógica e 
contará com um caderno didático com os detalhamentos para sua execução e replicação. 
 
 
Palavras-chave: História e Filosofia da ciência. Ensino de ciências. Alfabetização científica. 
Concepção de ciência. 
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24. ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NO CICLO INICIAL: UMA PROPOSTA DE 
FORMAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE  

Aluno: Washington Luiz Alves Saldanha1 
Orientador: Dra Maria das Graças Ferreira Lobino2 
 
 
Resumo: Este projeto tem como proposta analisar o processo de formação continuada no 
município de Vitoria, quanto ao processo de Alfabetização Científica no ciclo inicial, numa 
perspectiva da formação continuada com foco na sustentabilidade. A análise do processo de 
fragmentação do ensino de ciências, a concepção utilitária da natureza configura um 
distanciamento direto entre os saberes científicos e o conhecimento empírico, um crescente 
desinteresse pelas ciências e o mundo do conhecimento. A figura do professor neste ambiente 
é a de mediador do espírito investigativo e a curiosidade epistemológica, que traz um caráter 
interdisciplinar e contextualizada, promovendo a articulação dos diversos conhecimentos. A 
discussão dos documentos e práticas da Alfabetização nos processos de formação podem ser 
analisados sob o olhar da sustentabilidade. A alfabetização se amplifica quando expostos ao 
estudo das relações entre ciências, tecnologias e sociedade, que possibilitará um 
desenvolvimento integral, Viecheneski, Lorenzetti e Carletto (2012, p.859) asseveram que 
“[...] na fase inicial de escolarização, o importante é que a criança tenha oportunidades de 
envolver-se em situações investigativas, de experimentar, testar hipóteses, questionar, expor 
suas ideias e confrontá-las com as de outros”. A metodologia será uma análise dos 
documentos oficiais do município de Vitória na orientação das formações, e as atividades 
realizadas com ênfase a sustentabilidade. Espera-se discutir a relação dos documentos e as 
práticas nas unidades de ensino. Como produto final esta pesquisa se propõe a elaboração de 
um Guia Didático para as formações continuadas com foco na sustentabilidade.  
 
 
Palavras-chave: Alfabetização Científica. Sustentabilidade. Ciclo inicial. Ensino de Ciências 
  

 
1 Licenciado em Ciências Natureza - Mestrando Profissional em Educação em Ciências e 
Matemática do Ifes. Email: profmagals@gmail.com 
2 Ciências Natureza. - Docente do Programa do Programa de Pós-graduação em Educação em 
Ciências e Matemática do Ifes. E-mail: doutoradograca@gmail.com 
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25. PRÁTICAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO DIMENSÕES SOCIAIS, 
ECONÔMICAS, POLÍTICAS, CULTURAIS E PSICOLÓGICAS COM FOCO EM 
UMA POSSÍVEL PROPOSTA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA ESCOLAR, EM 
TURMAS DE EJA 

 
Aluno: Ana Paula Rodrigues da Costa1 
Orientador: Dr. Rodolfo Chaves 2 
 
 
Resumo:  
Ao constituir a Educação Matemática e a Educação Financeira Escolar como temas pertinentes 
e socializáveis, esta pesquisa estabeleceu como objetivo geral analisar os significados 
produzidos pelos alunos da Educação de Jovens e Adultos, ao serem apresentadas  a práticas 
educativas  que envolvam   dimensões sociais, econômicas, políticas, culturais e psicológicas,  
a partir de uma proposta de Educação Financeira Escolar.  Essas cinco dimensões compõem o 
quarto e último eixo conceitual  do programa de Educação Financeira Escolar proposto por 
Silva e Powell (2013).  Para aprofundamento dos estudos, ações de pesquisa e de intervenção 
são estabelecidas e, textos acadêmicos e  documentos oficiais são categorizados. 
Metodologicamente, será trabalhado com a Pesquisa-ação segundo  o referencial de Thiollent 
(2011) que propõe a participação, a colaboração e a cooperação dos atores envolvidos no 
processo de pesquisa para o desenvolvimento das práticas educativas, fonte da produção de 
dados. A análise dos significados produzidos se dará a luz do Modelo dos Campos Semânticos, 
conforme proposto por Lins (1999). Em conjunto com o embasamento teórico, com a 
metodologia aplicada e com a analise da produção de significados, um guia didático como 
produto educacional deverá ser produzido,  apresentando a proposta de Educação Financeira 
Escolar, bem como, as práticas educativas que foram desenvolvidas. 
 
 
Palavras-chave: Dimensões sociais. Educação de Jovens e Adultos. Educação Financeira 
Escolar. Modelos dos Campos Semânticos. Pesquisa-ação.  
 

 
1 Licenciado em Matemática - Mestrando Profissional em Educação em Ciências e Matemática 
do Ifes. Email: anapcontabil@gmail.com 
2 Licenciado em Matemática, D.Ed. - Docente do Programa do Programa de Pós-graduação em 
Educação em Ciências e Matemática do Ifes. E-mail:  rodolfochaves20@gmail.com. 
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26. UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ENSINAM 
MATEMÁTICA PARA DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO 
MATEMÁTICO COM FOCO NO PENSAMENTO COMPUTACIONAL 

 
Aluno: Daniel Redinz Mansur1 
Orientador: Dr. Alex Jordane2 
 
 
Resumo: A BNCC associa o pensamento computacional ao pensamento matemático, no 
entanto há indícios de que a formação inicial dos professores de matemática não aborda o 
pensamento computacional de forma adequada. Uma revisão de literatura aponta para uma 
escassez de pesquisas associando o pensamento computacional à matemática. Tendo como 
referenciais teóricos a Teoria Histórico-Cultural da Atividade de Vigotski e Leontiev, a Teoria 
da Aprendizagem Expansiva de Engeström e o pensamento computacional de Brackmann, os 
quais balizarão o desenvolvimento de uma formação continuada de professores, em ambiente 
virtual de aprendizagem utilizando-se o conceito de Mooc, a pesquisa possui uma abordagem 
qualitativa, cuja questão de pesquisa - Como uma proposta de formação continuada sobre 
programação de aplicativos pode contribuir com o desenvolvimento do pensamento 
computacional de professores que ensinam matemática na educação básica? – será respondida 
a partir de curso aplicado na modalidade semipresencial com tutoria. Apesar do curso ser 
desenvolvido para ser completamente on-line e sem tutoria, entende-se que para pesquisa é 
importante que tenha tutoria e alguns encontros presenciais. Esse acompanhamento será 
importante para produção de dados da pesquisa. 
 
 
Palavras-chave: Teoria histórico-cultural. Aprendizagem expansiva. Pensamento 
computacional. Pensamento matemático. 
 

 
1 Bacharel em Engenharia Elétrica - Mestrando Profissional em Educação em Ciências e 
Matemática do Ifes. Email: redinz@gmail.com 
2 Licenciado em Matemática, D.Ed. - Docente do Programa do Programa de Pós-graduação em 
Educação em Ciências e Matemática do Ifes. E-mail:  alex.jordane@gmail.com. 
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27. FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA: O LÚDICO 
COMO ATIVIDADE PRODUTORA DE SIGNIFICADOS E SENTIDOS 

 
Aluno: Elaine Bauer de Almeida Rangel1 
Orientador: Dr. Antônio Henrique Pinto 2 
 
Resumo: Este trabalho problematiza a formação continuada de professores/as que ensinam 
matemática nas séries iniciais do ensino fundamental, indagando se, e como, o uso de processos 
metodológicos baseados no lúdico (jogos matemáticos) contribui para que o/a professor/a se 
aproprie dos conceitos matemáticos do campo de Números e Operações. O Objetivo desta 
análise é o desenvolvimento de proposta metodológica para o ensino da Matemática nas sérias 
iniciais, tomando o lúdico como eixo metodológico. Embasa esta investigação os pressupostos 
filosóficos da Teoria Histórico-Cultural, concebida por Vigotsky e Leontiev, notadamente, 
aqueles tomados pela psicologia da aprendizagem e que colocam o foco do processo na 
“atividade” compartilhada pelo grupo, em sua cultura. Dialogamos com Fiorentini, em suas 
análises sobre o desenvolvimento do saber professoral (docência), entendido como resultado de 
um processo estabelecido na interface do conhecimento matemático e do conhecimento 
pedagógico, no diálogo e na troca de experiências da sala de aula. Inscrita numa abordagem 
qualitativa, da pesquisa participante, propõe o desenvolvimento formativo voltado pera 
professores das séries iniciais, por meio de um projeto de extensão a ser apresentado 
institucionalmente pelo Grupo de Pesquisa ao qual está pesquisadora está inserida. O curso de 
extensão será formatado a partir da problematização e dos referenciais aqui assinalados. Os 
dados produzidos, resultantes de observações registradas em caderno de campo, de imagens, de 
questionários e entrevistas serão organizados em categorias, cujos significados e sentidos 
possibilitem compreender as possibilidades e as contradições inerentes ao fenômeno 
constitutivo da realidade da atividade do/da professor/a que ensina matemática, tendo vivido, 
muitas das vezes, processos formativos descontínuos e fragmentados, tanto no aspecto 
pedagógico quanto do conhecimento específico do conteúdo. Como resultado, pretendemos 
elaborar um Produto Educacional que apresente o percurso desenvolvido na formação 
continuada, assinalando os aspectos metodológicos que perpassam a prática pedagógica 
baseada na Teoria da Atividade, segundo os pressupostos da Teoria histórico-cultural. 
 
 
Palavras-chave: Teoria da Atividade; Formação Continuada; Ensino de Matemática; Jogos 
Matemáticos. 

 
1 Licenciada em Pedagogia - Mestranda Profissional em Educação em Ciências e Matemática 
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2 Licenciado em Matemática, D.Ed. - Docente do Programa do Programa de Pós-graduação em 
Educação em Ciências e Matemática do Ifes. E-mail:  ahp.mat@gmail.com 
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28. PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA E MODELAGEM MATEMÁTICA: 
CONTRIBUIÇÕES NA APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO 
DO CAMPO 

 
Aluno: Eliane Zanetti Zotelli Cetto1 
Orientador: Dr. Luciano Lessa Lorenzoni2 
Coorientador: Dr. Claudia Alessandra Costa de Araújo Lorenzoni³ 
 
 
Resumo: O contexto vivenciado pelos professores de matemática exige constante empenho no 
desenvolvimento de práticas que possibilitem motivação e interesse dos estudantes. 
Considerando o espaço campesino, isso é ainda mais relevante, visto todo processo específico 
de formação que fora historicamente negado. Neste sentido, é proposta a produção e aplicação 
de uma sequência de atividades, por meio da Modelagem Matemática, numa turma do 6º Ano 
do Ensino Fundamental de uma Escola Municipal Comunitária Rural (EMCOR) com objetivo 
de subsidiar reflexões sobre possíveis contribuições da modelagem na aprendizagem dos 
estudantes no contexto metodológico da Pedagogia da Alternância. Procurando alcançar este 
feito será utilizada a pesquisa qualitativa do tipo pesquisa-ação, que favorece a investigação, a 
reflexão e a participação do pesquisador. A realização das atividades será integrada as etapas 
do Plano de Estudo, método guia da Pedagogia da Alternância, buscando potencializar 
processos de contextualização nas aulas de matemática e identificar limites e possibilidades 
para concretização de práticas que aproximem Modelagem Matemática e Pedagogia da 
Alternância no âmbito da Educação do Campo. Como produto final será organizado um Guia 
Didático visando contribuir com o trabalho de professores de matemática das EMCORs e 
demais interessados no trabalho com metodologias de ensino que possibilitem descoberta e 
protagonismo dos estudantes. 
 
 
Palavras-chave: Contextualização. Aprendizagem. Modelagem Matemática. Pedagogia da 
Alternância. Educação do Campo.  

 
1 Licenciado em Normal Superior - Mestrando Profissional em Educação em Ciências e 
Matemática do Ifes. Email: elianezzcetto@gmail.com 
2 Licenciado em Matemática, D.Ed. - Docente do Programa do Programa de Pós-graduação em 
Educação em Ciências e Matemática do Ifes. Email: lllorezonu@ifes.edu.br  
³ Licenciado em Matemática, D.Ed. – Docente do Ifes. Email: 
claudia.araujo.lorenzoni@gmail.com 
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29. AMA – AUTISMO, MATEMÁTICA E ARTE: APROPRIAÇÃO DO CONCEITO 
DE NÚMEROS POR MEIO DA ARTE VISUAL. 

 
Aluno: Estéfano Stange Portella1 
Orientador: Dr. Edmar Reis Thiengo2 
 
 
Resumo: O autismo nos proporciona visões extraordinárias dos detalhes, esta característica se 
exprime em beleza, arte e talentos incontestáveis. Assim, o campo de estudo pretende investigar 
como a arte visual pode colaborar no processo de apropriação do conceito de número por duas 
crianças autistas. A pesquisa fundamenta-se em teorias como o processo de mediação, da zona 
de desenvolvimento iminente e nos mecanismos de compensação discutidos por Vigotski, as 
questões relacionadas ao processo de inclusão dos alunos discutidos pela Maria Teresa Eglér 
Mantoan, de forma a entender o autismo por Ana Beatriz Barbosa Silva, no campo da arte Neide 
Pelaez de Campos e, Vasili V. Davidov para discutir o ensino do conceito de número. O estudo 
fundamentar-se-á na pesquisa qualitativa, como método adotado será utilizado o estudo de caso 
múltiplo visto que será desenvolvida com duas crianças autistas da rede municipal de ensino de 
Cariacica-ES, a partir dos pressupostos de Robert K. Yin, em que serão aplicadas estratégias de 
ensino da matemática por intermédio da arte visual em diversas perspectivas, e pretende ser 
feita uma avaliação do grau de receptividade da criança autista face às estratégias utilizadas. 
Serão aplicadas ferramentas em que a arte estará presente através da exploração de obras, bem 
como técnicas normalmente utilizadas em aulas de arte. Ao final da investigação, como produto 
educacional, será disponibilizado catálogo das obras produzidas pelo aluno, contendo suas 
descrições, discussão dos conteúdos trabalhados na produção, além de sugestões de uso da arte 
visual para a apropriação do conceito de número por crianças autistas. 
 
 
Palavras-chave: Autismo. Arte visual. Matemática. Apropriação Conceito de Número.  

 
1 Mestrando Profissional em Educação em Ciências e Matemática do Ifes. Email: 
estefanoportella@gmail.com 
2 Professor do Programa do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e 
Matemática do Ifes. E-mail:  thiengo.thiengo@gmail.com. 
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30. SABERES DOCENTES QUE ALICERÇAM AS PRÁTICAS DE UM SURDO 
PROFESSOR QUE ENSINA MATEMÁTICA: UM ESTUDO DE CASO 

 
Aluna: Ezir Gonçalves de Paula Costa1 
Orientador: Dr. Edmar Reis Thiengo2 
 

Resumo: As práticas pedagógicas alicerçam-se em saberes que se efetivam na mobilização e 
na utilização pelos professores em seu trabalho cotidiano, em que o conhecimento e as 
experiências são fundamentais. Considerando a formação de um surdo professor e as questões 
que relacionam o ensino da matemática numa perspectiva inclusiva, esta pesquisa tem como 
objetivo discutir os saberes docentes os quais alicerçam as práticas de um surdo professor que 
ensina Matemática. Para tanto, consideram-se as perspectivas teóricas de Maurice Tardif sobre 
a natureza dos saberes docentes, de Clélia Maria Ignatius Nogueira no que tange às concepções 
e ações relativas às práticas pedagógicas no ensino de Matemática direcionado a surdos, de 
Carlos Skliar e Maura Corcini Lopes no que concerne aos aspectos relacionados à cultura surda 
e à Língua Brasileira de Sinais (Libras), bem como os estudos de Lev Semionovitch Vigotski 
pela forma abrangente e profunda com que apresenta as possibilidades do desenvolvimento 
humano e suas potencialidades, por meio de teorias fundamentadas na mediação, nos 
mecanismos de compensação e zona de desenvolvimento iminente. O percurso metodológico 
fundamenta-se nos pressupostos da pesquisa com abordagem qualitativa e tem como método o 
estudo de caso.  Os dados dessa pesquisa serão coletados por meio de observações, entrevistas, 
filmagens e análise de documentos. Como produto educacional, será desenvolvido um ebook 
com a finalidade de apresentar as práticas pedagógicas do surdo professor, bem como as 
adaptações realizadas em atividades matemáticas por ele aplicadas, com vistas a subsidiar 
professores surdos ou ouvintes que ensinam Matemática na educação básica. 
 
 
Palavras Chave: saberes docentes. cultura surda. educação matemática inclusiva. 
 
 
 
 
 

 
1 Educimat - Ifes. Email: ezircosta72@gmail.com 
2 Educimat - Ifes. E-mail:  thiengo.thiengo@gmail.com 
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31. PRODUÇÃO DE SIGNIFICADOS DE ALUNOS DE ENSINO MÉDIO NO 
DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS INVESTIGATIVAS 
ENVOLVENDO RECURSIVIDADE 

 
Aluna: Fernanda Santolin Marques 
 
 
Resumo: Este trabalho adota como referencial teórico as práticas educativas investigativas 
(PEIs), a Teoria da Atividade e abordagens históricas sobre o tema recursividade. Trata-se de 
uma pesquisa de natureza qualitativa, que utiliza o estudo de caso como estratégia formal de 
trabalho e o Modelo dos Campos Semânticos como método de análise. Iniciamos este trabalho 
a partir das seguintes inquietações: (i) O que posso fazer para romper como metodologias usuais 
de ensino e despertar o interesse dos meus alunos em relação à Matemática? (ii) Por que, afinal, 
os alunos têm dificuldade para fazer uso do raciocínio recursivo na disciplina de Matemática no 
Ensino Médio? Essas questões nos levaram à definição do objetivo geral, que é analisar a 
produção de significados de alunos do Ensino Médio no desenvolvimento de práticas educativas 
investigativas envolvendo o tema recursividade. Pretendemos com este trabalho produzir um 
guia didático, destinado a professores da Educação Básica, a partir das tarefas e atividades de 
campo realizadas com alunos de Ensino Médio na Escola de Ensino Médio Estadual Adolfina 
Zamprogno. 
 
 
Palavras-chave: Práticas Educativas Investigativas. Produção de significados. Recursividade. 
Modelo dos Campos Semânticos. 
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32. HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NA MATEMÁTICA: PRODUÇÃO DE 
SIGNIFICADOS PARA O ENSINO DO TEOREMA DE PITÁGORAS 

 
Aluno: Higor Soares Majoni1 
Orientador: Dr(a). Lígia Arantes Sad2 
 
 
Resumo: O uso do gênero literário História em Quadrinhos tem se mostrado interessante no 
ensino de Matemática, oferecendo diversas possibilidades à exploração de conceitos no 
universo escolar em todos os níveis. Este trabalho consiste na utilização da História em 
Quadrinhos "Os catetos e a hipotenusa" como material potencialmente gerador de produção de 
significados em relação ao conteúdo Teorema de Pitágoras e práticas historicamente envolvidas. 
Essa temática é destacada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tanto para os anos 
finais do Ensino Fundamental II, quanto para o Ensino Médio. A proposta de trabalho, inclusive 
para posterior validação do produto educacional, será realizada com turmas do 1º ano do Ensino 
Médio de uma escola pública, localizada em Cariacica-ES. O objetivo principal consiste em 
introduzir o uso das Histórias em Quadrinhos (HQ's) na disciplina de matemática para 
elaborar, mediante as observações de natureza epistemológica, um produto educacional com 
base nos quadrinhos, de modo a analisar as suas potencialidades como recurso pedagógico na 
atividade de ensino e aprendizagem. A idealização desse produto educacional e o aporte teórico 
à pesquisa é embasada no Modelo dos Campos Semânticos e na teoria de Vygotsky, além de 
fundamentos a partir de estudiosos e pesquisadores quanto à elaboração e uso das HQ's. 
 
 
Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos. Modelo dos Campos Semânticos. Produção de 
Significado. Teorema de Pitágoras. 
 

 
1 Licenciado em Matemática - Mestrando Profissional em Educação em Ciências e Matemática 
do Ifes. Email: higor_majoni@hotmail.com 
2 Licenciado em Matemática, Dra. em Educação Matemática. - Docente do Programa do 
Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática do Ifes. E-mail:  
ligia.sad@ifes.edu.br. 
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33. FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL: UM ESTUDO SOBRE O CONCEITO DE NÚMEROS 
INTEIROS  

 
Aluna: Janaine Casagrande1 
Orientadora: Prof.ª Pós Dr.ª Maria Auxiliadora Vilela Paiva2 
 
Resumo: A prática docente é fundamentada por diferentes saberes relacionados as formações 
teóricas e continuada que contribuem para a compreensão, desenvolvimento e direcionamento 
da prática profissional. No ensino de números inteiros busca-se a consolidação e ampliação da 
noção de número e a construção do pensamento matemático em modelos de fácil abstração e 
associados ao cotidiano do educando. A pesquisa de mestrado aqui retratada busca investigar 
saberes do conceito de números inteiros para o ensino que professores dos anos finais do Ensino 
Fundamental se apropriam coletivamente em um curso de formação continuada a partir da 
socialização da prática docente desse conceito. A produção de dados da pesquisa dar-se-á em 
encontros presenciais de formação continuada numa metodologia do Concept Study. Essa 
metodologia de pesquisa privilegia a análise qualitativa e interpretativa dos processos de 
formação de professores enfatizando aspectos históricos, culturais e sociais relacionados à 
aprendizagem de conceitos para o ensino. Pretende-se ao final dessa pesquisa apresentar um 
caderno com as problematizações e as discussões coletivas construídas no processo de formação 
que permitiram que saberes emergissem, retratando assim, o processo de formação e de 
apropriação do conceito de Número Inteiro.  
 
Palavras-chave: Formação do professor. Saberes Docentes. Números Inteiros. Coletividade. 
Concept Study. 
 

 
1 Licenciada em Matemática - Mestranda Profissional em Educação em Ciências e Matemática 
do Ifes. E-mail: janaine.casagrandec@gmail.com 
2 Licenciada em Matemática - Docente do Programa do Programa de Pós-graduação em 
Educação em Ciências e Matemática do Ifes. E-mail:  vilelapaiva@gmail.com 



 
 

 
X SEMINÁRIO DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 
 

 
56 

 

34. A MOBILIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS NA ATIVIDADE DOCENTE EM 
UMA PRÁTICA DE MODELAGEM MATEMÁTICA NA PERSPECTIVA 
SOCIOCRÍTICA 

 
Aluno: Karinna Maria Dias Pagung1 
Orientador: Dr. Oscar Luiz Teixeira de Rezende 2 
 
 
Resumo: Este projeto de pesquisa tem por objetivo investigar como os professores do ensino 
fundamental mobilizam os conhecimentos matemático, tecnológico e reflexivo, abordados por 
Skovsmose em uma prática de Modelagem Matemática, sob a perspectiva sociocrítica, 
defendida por Barbosa. Partindo da concepção dos professores sobre o ensino da Matemática, 
pretende-se acompanhar os docentes, desde o planejamento até o desenvolvimento de uma 
atividade de modelagem, com alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, verificando as 
fragilidades e potencialidades do uso da modelagem vivenciadas pelos professores envolvidos, 
assim como os conhecimentos que emergem durante o processo de ensino-aprendizagem. A 
produção de dados será feita por meio de questionários e entrevistas aplicado aos professores e 
através de registros em diário de campo e gravações audiovisuais da pesquisadora. O produto 
educacional oriundo da pesquisa será um livro ou guia metodológico, baseado nos resultados 
obtidos durante a coleta de dados, no qual serão discutidas as experiências dos docentes 
participantes da pesquisa. 
 
 
Palavras-chave: Conhecimento. Modelagem Matemática. Perspectiva Sociocrítica. 

 
1 Licenciada em Pedagogia - Mestranda Profissional em Educação em Ciências e Matemática 
do Ifes. Email: karinnapagung12@gmail.com 
2 Licenciado em Matemática - Doutor em Engenharia Agrícola - Docente do Programa do 
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oscarltr@gmail.com. 



 
 

 
X SEMINÁRIO DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 
 

 
57 

 

35. O APLICATIVO MULTIBASE E O ESTUDO DE BASES NUMÉRICAS 
DIVERSAS: UMA PROPOSTA DE ENSINO PARA A COMPREENSÃO DO 
CONCEITO DE SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL. 

 
Aluno: Késia Alves Penna Ferreira1 
Orientador: Professor Dr. Rony Cláudio Oliveira Freitas2 
 
 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo investigar potenciais de uma proposta de 
ensino de conceitos relacionados ao Sistema de Numeração Decimal focada na manipulação do 
aplicativo Multibase em dispositivos móveis tipo tablets. O aplicativo Multibase foi inspirado 
no Material Dourado de Maria Montessori, que buscou nas peças móveis colaborar para o 
ensino e a aprendizagem de conceitos do Sistema de Numeração Decimal. Entretanto, o 
aplicativo Multibase apresenta em sua funcionalidade a possibilidade de interação com outras 
bases numéricas. Assim, iremos investigar a importância do estudo de outras bases numéricas 
para a compreensão do Sistema de Numeração Decimal. Considerando a importância da 
inserção de diversas tecnologias no contexto escolar, abordaremos também em nossa pesquisa 
contribuições da tecnologia touchscreen como ambiente de interação entre corpo e cérebro, com 
base na teoria da cognição corporificada, um campo de estudo inserido na neurociência. A nossa 
proposta de ensino consistirá em uma série de atividades para serem desenvolvidas com o apoio 
do aplicativo Multibase, baseadas na metodologia de resolução de problemas. Em nossas 
análises, pretendemos verificar os aspectos da Cognição Corporificada presentes na 
manipulação do aplicativo Multibase e como esses movimentos são importantes para a 
produção de conceitos relacionados ao Sistema de Numeração Decimal. O produto educacional 
que estará presente em nossa pesquisa será uma compilação das propostas atividades. A forma 
de apresentação ainda será definida. 
 
 
Palavras-chave: Sistema de Numeração Decimal. Tecnologia touchscreen. Teoria da Cognição 
Corporificada. 
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36. O CONCEPT STUDY NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE 
MATEMÁTICA: UM ESTUDO COLETIVO DO CONCEITO DE 
DIVISIBILIDADE PARA O ENSINO 

 
Aluno: Luiz Paulo Teixeira de Sousa1 
Orientador: Profª Pós Drª. Maria Auxiliadora Vilela Paiva2 
 
 
Resumo: Esta pesquisa de mestrado está inserida na linha de formação inicial de professores 
do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciência e Matemática do Instituto Federal do 
Espírito Santo e articulada às ações do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática 
do Espírito Santo. Com natureza qualitativa e na linha do Concept Study, tem por objetivo 
investigar na licenciatura em matemática uma proposta de formação embasada na metodologia 
Concept Study, de Brent Davis e seus colaboradores, visando a (re) significação de saberes 
relacionados ao conceito de divisibilidade para o ensino. Centrada em um conceito matemático, 
esta metodologia permite analisar os saberes que emergem por meio das discussões e interações 
coletivas. Esta pesquisa apoiar-se-á ainda na teoria do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo 
de Lee S. Shulman, na teoria do Conhecimento Matemático para o Ensino de Deborah Ball e 
colaboradores, na concepção de matemática para o ensino de Brent Davis e seus colaboradores 
e na noção de exposição problematizada da Matemática, de Vitor Giraldo. No que tange ao 
conceito de divisibilidade, apoiar-se-á na obra de Hygino H. Domingues. Pretende-se ao final 
desta pesquisa apresentar um caderno com as problematizações utilizadas no processo de 
formação e as discussões coletivas que permitiram que saberes emergissem. Espera-se, com 
essa pesquisa, contribuir para a formação de futuros professores de matemática a partir do olhar 
para a formação inicial como um local propício para construção de uma matemática voltada 
para o ensino. 
 
 
Palavras-chave: Formação Inicial, Concept Study, Matemática para o ensino, Conceito de 
divisibilidade. 

 
1 Licenciado em Matemática - Mestrando Profissional em Educação em Ciências e Matemática 
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37. APROPRIAÇÃO DO CONCEITO DE FRAÇÃO POR ESTUDANTES AUTISTAS 
UTILIZANDO O MÉTODO LESSON STUDY: EXPERIÊNCIAS A PARTIR DA 
ESCALA DE CUISENAIRE 

 
Aluno: Lusileide Mota do Nascimento1 
Orientador: DSc. Maria Alice Veiga Ferreira de Souza 2 
Co-orientador: Dr Edmar Reis Thiengo³ 
 
Resumo: Abordagens teóricas sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) afirmam que os 
sujeitos diagnosticados com o espectro apresentam comprometimentos na interação social e 
comunicação, o que dificulta o processo de ensino e aprendizagem. Esta pesquisa objetiva 
discutir a apropriação do conceito de fração por estudantes autistas utilizando aulas planejadas 
por meio do Lesson Study. O estudo de fração será discutido por Robert S. Siegler e Lev S. 
Vigotski embasará as discussões trazendo considerações sobre a construção da aprendizagem 
com base na zona de desenvolvimento iminente e mediação e estudos sobre a defectologia com 
foco nos mecanismos compensatórios. No esforço de conscientizar os profissionais da educação 
envolvidos com os estudantes com TEA e intensificar a inclusão destes sujeitos, Carlo Schmidt 
trará contribuições para o diálogo contextualizando sobre como o espectro afeta o cérebro dos 
sujeitos da pesquisa. Nesta perspectiva, o Lesson Study que é um processo formativo de 
profissionais da educação, mas com vistas à aprendizagem dos alunos e faz parte das práticas 
docentes nas escolas japonesas para a melhoria do ensino da matemática, embasará o percurso 
metodológico com apoio de Masami Isoda e Raimundo Olfos, Clea Fernandez e Makoto 
Yoshida. Trata-se de uma pesquisa qualitativa cuja coleta de dados será efetivada durante a 
aplicação dos planejamentos de aulas pelos professores dos estudantes e professores 
observadores sob a orientação dos pesquisadores. O produto educacional consistirá em um guia 
didático composto pelas ações pedagógicas das aulas práticas que servirão de apoio para 
professores que ensinam matemática numa perspectiva inclusiva. 
 
 
Palavras-chave: Autismo. Lesson Study. Educação Matemática Inclusiva. 

 
1 Licenciado em Pedagogia - Mestrando Profissional em Educação em Ciências e Matemática 
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38. FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL SOBRE O 
CONCEITO DE LOCALIZAÇÃO NA PERSPECTIVA HISTÓRICO-
CULTURAL 

 
Aluna: Marcela Mariah Leite Silva1 
Orientadora: Dr(a). Dilza Côco2 
Coorientadora: Dr(a). Sandra Aparecida Fraga da Silva3 
 
 
Resumo: A pesquisa tem como tema de investigação o trabalho pedagógico na área de educação 
matemática. Visa compreender relações entre o estudo do movimento histórico lógico do 
conceito de localização, em ação formativa com professores da educação infantil, com a 
organização do trabalho pedagógico sobre conhecimentos matemáticos na infância. Trata-se de 
uma investigação de natureza teórico empírica, inspirada em pressupostos filosóficos do 
materialismo histórico dialético. A dimensão teórica está sustentada em autores da abordagem 
histórico-cultural, como Vigotski, Leontiev e Moura e outros. Para a etapa empírica da 
investigação, será proposto um curso de extensão direcionado à professores da rede pública, 
com a finalidade de discutir, problematizar e estudar conceitos matemáticos, especialmente, o 
de localização. Para isso, assume-se a concepção de formação como movimento, onde são 
valorizados elementos como diálogo, interação e compartilhamento de conhecimentos em uma 
perspectiva coletiva. Em termos metodológicos, os registros dos dados serão realizados por 
meio de gravações de áudio e vídeo, fotografias, registros escritos e orais, questionários e 
produção de diário de campo. Como desdobramento da pesquisa será produzido um livro 
contendo a proposta de formação docente e as tarefas sobre o conceito de localização e suas 
relações com outros conhecimentos matemáticos explorados na educação infantil, visando o 
desenvolvimento das crianças pequenas. 
 
 
Palavras-chave: formação docente. educação infantil. abordagem histórico-cultural. 
conhecimentos matemáticos. conceito de localização. 
 

 
1 Licenciada em Pedagogia – Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, em 
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39. LESSON STUDY E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE MATEMÁTICA EM AULAS QUE PROMOVAM O 
DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO COMBINATÓRIO 

 
Aluno: Rayane Salviano de Oliveira Silva1 
Orientador: Dr(a). Maria Alice Veiga Ferreira de Souza2 
 
 
Resumo: Estudos realizados na área da Educação enfatizam a importância da Combinatória 
para o desenvolvimento de habilidades matemáticas e indicam uma carência de formação do 
professor acerca do tema. Com intuito contribuir com o processo de desenvolvimento do 
raciocínio combinatório de alunos e, ao mesmo tempo, oferecer suporte ao desenvolvimento 
profissional do professor, essa pesquisa visa investigar as contribuições do Lesson Study para a 
formação do professor de matemática em aulas que promovam o desenvolvimento do raciocínio 
combinatório, a partir de problemas de combinação. Como aporte teórico e metodológico 
buscaremos apoio nos trabalhos de Fernandez, Yoshida, Fujii e Takahashi sobre Lesson Study; 
Ball, Thames e Phelps no que diz respeito à formação do professor e; Vergnaud, Pessoa e Borba 
para o campo da Combinatória. A pesquisa, de natureza qualitativa, será desenvolvida com um 
grupo de professores, com os quais as aulas serão planejadas, executadas e refletidas nos moldes 
do Lesson Study, por meio de ações colaborativas. Os dados emergirão dos planejamentos de 
aula escritos e das observações realizada ao longo das etapas do Lesson Study, registradas em 
diário de bordo e gravações de áudio e vídeo. A partir das observações e das ações realizadas 
ao longo da formação de professores, pretende-se elaborar um Material de Apoio ao Professor 
com sugestões de atividades que promovam o desenvolvimento do raciocínio combinatório 
entre alunos. 
 
 
Palavras-chave: Combinatória. Formação de Professores. Lesson Study. Raciocínio 
combinatório. 
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40. FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM UM CLUBE DE MATEMÁTICA: 
APRENDIZAGENS DA DOCÊNCIA SOBRE PROPORCIONALIDADE A 
PARTIR DA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL 

 
Aluna: Rayara Barroca Silva1 
Orientadora: Dr(a). Sandra Aparecida Fraga da Silva2 
Coorientadora: Dr(a). Dilza Côco3 
 
 
Resumo: A pesquisa tem por objetivo analisar indícios de aprendizagens da docência em ação 
de formação de professores sobre proporcionalidade a partir da perspectiva Histórico-Cultural. 
Trata-se de uma pesquisa inspirada no método filosófico materialista histórico e dialético que, 
por meio da abordagem teórico-prática, propõe ações de caráter colaborativo no contexto do 
Clube de Matemática do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Vitória, a alunos do curso 
de Licenciatura em Matemática e professores atuantes na Educação Básica. Tais ações, 
embasadas em contribuições oriundas da Teoria Histórico-Cultural de Vigotski – a Teoria da 
atividade, de Leontiev, e a Atividade Orientadora de Ensino, de Moura –, consistem no estudo 
do movimento lógico-histórico de proporcionalidade, na elaboração de situações 
desencadeadoras de aprendizagem (SDA) envolvendo essa temática, no desenvolvimento 
dessas SDA's com alunos da Educação Básica e na avaliação e reflexão coletiva do processo 
formativo. Para a produção dos dados serão utilizados gravadores de áudio e de vídeo, bem 
como diário de bordo, tarefas desenvolvidas com os participantes e anotações que forem 
realizadas pelos sujeitos da pesquisa ao longo dos encontros e aplicações das SDA's 
organizadas. O produto educacional originado desta pesquisa trata-se da produção do primeiro 
livro da Série Clube de Matemática no Ifes/Vitória que contemplará registros da pesquisa 
concernentes ao processo de formação da docência no contexto do Clube de Matemática sobre 
processos de ensino e aprendizagem do conceito de proporcionalidade na Educação Básica.  
 
 
Palavras-chave: formação de professores. proporcionalidade. clube de matemática. teoria 
histórico-cultural. 
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41. CONSTRUINDO CONCEITOS DE PROBABILIDADE A PARTIR DE UMA 
SITUAÇÃO DIDÁTICA: UMA ABORDAGEM PARA SALAS VIRTUAIS DE 
APRENDIZAGEM 

 
Aluno: Rodrigo Ferreira Peres 
Orientador: Dr. Oscar Luiz Teixeira de Rezende 
 
 
Resumo: A formação cidadã dos indivíduos tem cada dia mais exigido uma educação que a 
fomente, nesse sentido a matemática ocupa espaço considerável, a exemplo da Estatística e da 
Probabilidade que fazem parte do convívio diário das pessoas. Escolhas das mais diversas 
utilizam-nas, como em escolhas no setor de finanças, levantamento de dados e formulação de 
relatórios corporativos, censos populacionais, entre outras. Mas torna-se possível apenas 
quando se tem uma formação adequada no tema. A formação adequada será a que prepara o 
indivíduo para coletar e analisar dados, para então executar tomadas de decisão. Tem-se então 
a intencionalidade de trabalhar nesta pesquisa um aspecto que livros textos da área não 
trabalham com clareza, qual seja a transição do conceito de probabilidade em espaços amostrais 
discretos para os espaços amostrais contínuos. O trabalho, em seu cerne, busca analisar a 
aprendizagem do conceito de probabilidade em espaços amostrais contínuos, partindo de uma 
situação didática aplicada no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)-MOODLE e a 
interação entre alunos e professor. A estrutura planejada está alicerçada em uma situação 
didática, baseada na Teoria das Situações Didáticas (TSD), de Guy Brousseau, que objetiva 
criar uma estrutura interativa entre o aluno, o saber e o milieu. Pretende-se criar uma sistemática 
onde o aluno interaja com o milieu, viabilizando uma troca de informações significativa, a ponto 
de possibilitar aprendizagem. O trabalho será aplicado à uma turma do curso de Licenciatura 
em Matemática do IFES, através do (AVA)-MOODLE, utilizando ferramentas de chat e fórum 
disponibilizadas pela plataforma. 
 
Palavras-chave: Conceitos de Probabilidade e Estatística; Teoria das Situações Didáticas; 
Engenharia Didática; Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVAs. 
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42. DESENVOLVIMETO DA PERCEPÇÃO DE FORMAS GEOMÉTRICAS 
PLANAS E ESPACIAIS POR UMA CRIANÇA COM TDAH NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: UM ESTUDO DE CASO  

 
Aluno: Simone de Souza Silva Rangel1 
Orientador: Dr Edmar Reis Thiengo2 
 
 
Resumo: O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), tem sido cada vez 
mais observado nos espaços escolares, e desafiado os diversos profissionais da educação, 
particularmente professores de matemática no processo de ensino e aprendizagem da disciplina. 
Esta pesquisa objetiva investigar o desenvolvimento da percepção de formas geométricas planas 
e espaciais por uma criança com TDAH na Educação Infantil, a luz das teorias Lev S. Vigotski, 
fundamentadas nas funções psicológicas superiores com ênfase nos mecanismos de 
compensação e suas contribuições no processo de ensino e aprendizagem. Sobre TDAH e suas 
especificidades no contexto escolar, buscamos os estudos de Luiz A. P. Rohde. Quanto aos 
estudos sobre o desenvolvimento da percepção de formas geométricas planas e espaciais, 
utilizaremos aporte em Kátia S. Smole, Maria I. Diniz, Patrícia Cândido e Sergio Lorenzato. A 
metodologia utilizada será de cunho qualitativo, com base no método de estudo de caso. Os 
dados dessa pesquisa, serão coletados por meio de observações, diálogos com gravações de 
áudio e de vídeo, fotografias, entrevistas, relatórios e documentos. Sendo assim, para 
desenvolver essa pesquisa e atingir os objetivos propostos, será preciso fazer uso de algumas 
atividades, com o intuito de identificar os mecanismos de compensação utilizados pela criança 
com TDAH, para o desenvolvimento da percepção de formas geométricas planas e espaciais. 
Como produto educacional será elaborado um guia didático com atividades e sugestões 
pedagógicas, cujo foco é auxiliar o processo de desenvolvimento da percepção de formas 
geométricas planas e espaciais, oportunizando aos docentes o conhecimento de práticas 
pedagógicas inclusivas. 
 
 
Palavras-chave: TDAH. Educação matemática inclusiva. Funções psicológicas superiores. 
Educação infantil.  
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43. AMBIENTES DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NUMA TURMA DE 6° ANO: 
UM ESPAÇO PARA APRENDIZAGEM DO CONCEITO DE FRAÇÕES 

 
Aluna: Simone Gomes de Almeida Cezar1 
Orientadora: Dr(a). Maria Auxiliadora Vilela Paiva2 
 
 
Resumo: Esta pesquisa de mestrado está vinculada à linha de práticas pedagógicas e recursos 
didáticos no contexto da educação matemática, do Programa de pós-graduação em Educação 
em Ciências e Matemática do Instituto Federal do Espírito Santo e articulado às ações do Grupo 
de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática. A pesquisa tem por objetivo analisar uma 
proposta de ensino do conceito de frações numa perspectiva metodológica de resolução de 
problemas. Este estudo, de natureza qualitativa, tem como aporte teórico os estudos de Onuchic 
e Allevato, Morais e Onuchic, Vila e Callejo, Pozo. Visando a apropriação de conceitos pelos 
alunos nos apoiaremos nos pressupostos de D’Ambrosio e Davis enfatizando o papel da 
colaboração num processo sociocultural de construção de conceitos matemáticos. Para tratar do 
conceito de Fração nos apoiaremos em Caraça, Behr e Nunes. No decorrer da pesquisa, partimos 
de problematizações iniciais relacionadas às ideias de frações que desencadeiem discussões e 
reflexões coletivas propiciando a aprendizagem de novos conceitos ou ressignificação de 
outros. Retrataremos essa pesquisa por meio de um caderno com as problematizações 
relacionadas ao conceito de frações e seus diversos significados, enfatizando a comunicação 
matemática dos alunos, o que constituirá o produto educacional. Pretende-se que a experiência 
vivenciada nessa pesquisa contribua para que outros profissionais da educação possam se apoiar 
na prática pesquisada visando a apropriação pelos alunos desse conceito e outros que emergirão. 
Enfatizaremos o processo colaborativo de investigação do conceito de fração, de forma que a 
cultura matemática de cada aluno e o contexto no qual ela se insere sejam valorizados. 
 
 
Palavras-chave: ensino, fração, resolução de problemas. 
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44. Produção de significados para poliedros de Platão e relação de Euler numa 
abordagem utilizando a história da matemática no ensino médio  

 
Aluno: Thaciane Jähring Schunk1 
Orientador: Dr(a). Lígia Arantes Sad2 
 
 
Resumo: Esta pesquisa de mestrado tem a intenção de investigar quais são os significados 
produzidos, pelos alunos do 2° ano do ensino médio do Instituto Federal do Espírito Santo - 
Ifes, diante de uma abordagem pedagógica utilizando a história da matemática no estudo de 
poliedros de Platão e da relação de Euler. Deste modo, nosso solo epistemológico é constituído 
pelo Modelo dos Campos Semânticos, segundo Rômulo Lins, e pelo uso da história da 
matemática como vertente metodológica. Para isto, os procedimentos centrais da pesquisa 
compreendem: revisão bibliográfica; elaboração de tarefas pautadas na história da matemática; 
discussão das tarefas com membros do Grupo de Estudos e Pesquisas em Modelo dos Campos 
Semânticos e Educação Matemática - Gepemem; e planejamento da atividade pedagógica a ser 
realizada com os alunos participantes. A parte de pesquisa em campo será caracterizada pela 
observação participante, com uso do diário de bordo da pesquisadora, gravações e vídeos para 
obtenção de dados durante as tarefas desenvolvidas com os alunos. Os dados serão analisados 
à luz do MCS, visando o alcance dos objetivos. Considerando as potencialidades do uso da 
história nas aulas de matemática e a necessidade de material didático para atividades 
pedagógicas, como produto educacional, intenciona-se criar um Paradidático (online) com 
tarefas embasadas na história da matemática. Ademais, será desenvolvida pelos alunos e 
pesquisadora uma Performance Matemática Digital-PMD que acompanhará o Guia Didático. 
 
 
Palavras-chave: ensino e aprendizagem. Modelo dos Campos Semânticos. ensino médio. 
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45. MATEMÁTICA E PEDAGOGIA WALDORF – O DESENHO DE FORMAS NA 
PRODUÇÃO DE SIGNIFICADO SOBRE A GEOMETRIA NA VIDA INFANTIL 

 
 
Aluno: Weverton Lupes Ribeiro de Souza1 
Orientador: Dr(a). Lígia Arantes Sad2 
 
 
Resumo: O trabalho que aqui prossegue trata de uma pesquisa qualitativa, na qual será feito um 
estudo de caso a respeito dos significados e conhecimentos produzidos em geometria, por meio 
de desenhos de formas, desenhos geométricos, e outras práticas escolares que porventura sejam 
notadas durante o processo de observação de uma sala de aula, em uma escola que segue a 
Pedagogia Waldorf. Será realizado, sobretudo, um intenso estudo bibliográfico a respeito dos 
pressupostos teóricos e da história que instituíram a Pedagogia Waldorf (PW) no Brasil e no 
mundo. A investigação em campo buscará evidências que indiquem quais as metodologias 
marcantes nos processos de produção de significados dentro dos campos semânticos, que 
emergem dos diálogos e experiências em uma escola Waldorf. Serão os resíduos de enunciação, 
à luz do Modelo dos Campos Semânticos, que possibilitarão analisar as situações específicas, 
provocadas pelo professor, pois potencialmente ele e os alunos estabelecem diálogos plausíveis, 
que nos permitirão leituras locais. De maneira semelhante, em uma leitura global, buscar-se-á 
compreender os aspectos relevantes com os quais a PW poderia contribuir nas práticas de 
professores e alunos em amplas perspectivas, reproduzindo algumas dessas práticas em uma 
escola pública. Paralelamente, será planejado e produzido um E-book, destinado a professores, 
com sugestões e relatos de experiências em sala de aula, integradas com pressupostos da PW. 
 
 
Palavras-chave: Matemática, Pedagogia Waldorf, Desenho de formas, Geometria, Modelo dos 
Campos Semânticos. 
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