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Percursos significativos em tempos singulares: um oceano de possibilidades

PROGRAMAÇÃO DO DIA 21/07/2021

MANHÃ
HORÁRIO: 8h30

Palestra com Acessibilidade em Libras

Título Currículo e Educação Infantil: o desafio da construção de uma pedagogia para a
primeira infância.

Palestrante Mônica Baptista

Resenha O tema “currículo na Educação Infantil” continua polêmico e controverso. A
definição legal sobre a primeira etapa da Educação Básica trouxe importantes
contribuições para a área, tais como definição quanto à formação dos
profissionais, respeito a padrões e critérios de qualidade que cumprem exigências
pedagógicas. Entretanto, a proposta pedagógica e a forma de assegurar o direito
de aprender são temas que permanecem em construção. A palestra buscará
contribuir com a noção de que o currículo, na Educação Infantil, deve se pautar
nos princípios estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil, nos direitos de aprendizagem e nos campos de experiência
como forma de assegurar uma pedagogia que respeite crianças e especificidades
das infâncias.

Link para
acesso https://youtu.be/F5IG6CEVJ9w

Palestra com Acessibilidade em Libras

Título Gestão da escola e educação de qualidade para todos

Palestrante Rosaura Soligo

Resenha Qual o papel da equipe de gestão da escola para garantir a aprendizagem de todos
os alunos se, como sabemos, cabe diretamente aos professores a responsabilidade
pelo ensino? O que caracteriza uma proposta de gestão comprometida com a
qualidade da educação escolar, com o desenvolvimento profissional dos
educadores e com as recomendações de estudos e documentos que indicam o
repertório de saberes a que crianças, adolescentes e jovens têm direito na
atualidade? A palestra será um espaço de reflexão sobre essas questões e sobre os
desafios da gestão escolar hoje.

Link para
acesso https://youtu.be/ADsOp_Lw4Cs

https://youtu.be/F5IG6CEVJ9w
https://youtu.be/ADsOp_Lw4Cs


PROGRAMAÇÃO DO DIA 21/07/2021

MANHÃ
HORÁRIO: 8h30

Palestra sem Acessibilidade em Libras

Título Novos  multiletramentos em tempos de ensino remoto

Palestrante Jacqueline Barbosa

Resenha A partir das orientações da BNCC sobre a consideração dos novos
multiletramentos, pretende-se retomar algumas das práticas e produções relativas
a esses letramentos e refletir sobre como podem ser trabalhadas em contextos de
ensino remoto.

Link para
acesso https://youtu.be/RuLSOIhyYPU

Palestra sem Acessibilidade em Libras

Título Corpo e cultura

Palestrante Marcos Neira

Resenha A identidade define os grupos culturais. A fim de marcar quem pertence ou não a
um grupo, recorre-se a diversos dispositivos linguísticos. Desta forma, identidade e
diferença são produções discursivas em busca da definição de quem é a norma, o
idêntico, e da marcação de fronteiras entre quem deve ficar dentro e quem não
deve. Esse processo também abrange o corpo. Num contexto multicultural como o
atual, o corpo é referenciado por inúmeros discursos que afirmam como ele deve
ser e como não deve. Se o que se pretende é formar para a circulação na cultura
pública, a alternativa só pode ser a promoção de experiências pedagógicas que
afirmem o direito à vida plena de todos os corpos.

Link para
acesso https://youtu.be/heo7SzMw8ek

https://youtu.be/RuLSOIhyYPU
https://youtu.be/heo7SzMw8ek


PROGRAMAÇÃO DO DIA 21/07/2021

MANHÃ
HORÁRIO: 10h30

Palestra com Acessibilidade em Libras

Título A organização de contextos investigativos na primeiríssima infância

Palestrante Alessandra Soares

Resenha A palestra tem por objetivo ampliar o olhar para a organização da ação educativa,
pensando nas práticas pedagógicas que considerem a criança protagonista e o
ambiente como um outro educador. Sempre considerando as DCNEI e a BNCC, a
palestrante abordará a organização dos espaços, do uso de materiais
não-estruturados naturais e artificiais, e sobre a composição de ambientes que
convidem a criança a investigar e aprender com suas pesquisas e brincadeiras,
além de outros aspectos do tema em questão.

Link para
acesso https://youtu.be/W0e_b2YSLck

Palestra com Acessibilidade em Libras

Título Educação Integral: concepção e práticas

Palestrante Natacha Costa

Resenha Esta palestra visa apresentar a concepção de educação integral e como as práticas
curriculares, de avaliação e formação de profissionais, podem se estruturar a partir
de seus princípios.

Link para
acesso https://youtu.be/kf_-mIAUAwU

https://youtu.be/W0e_b2YSLck
https://youtu.be/kf_-mIAUAwU


PROGRAMAÇÃO DO DIA 21/07/2021

MANHÃ
HORÁRIO: 10h30

Palestra com Acessibilidade em Libras

Título Educação, Plataformas Digitais e Pandemia Covid-19: Desafios e Possibilidades

Palestrante Alan Costa

Resenha A pandemia da Covid-19 afetou todas as áreas e obrigou, em especial, a Educação
a buscar soluções para uma nova realidade que ainda se manifesta incerta e cheia
de desafios. Outras formas de ensinar e aprender foram surgindo como
possibilidade de enfrentamento aos novos desafios. A principal estratégia utilizada
pela maioria das áreas foi o uso das plataformas digitais como aparato de suporte
técnico, mas também como algo novo a ser explorado em suas inúmeras
possibilidades. Dessa forma, os professores passaram a ser a peça fundamental
dessa nova engrenagem. Mas será que os desafios impostos à Educação pela
pandemia podem ser considerados superados? A alternativa de uso das
plataformas digitais conseguiu dar conta das relações e necessidades do processo
de ensino e aprendizagem? Quais perspectivas os educadores podem buscar como
solução aos desafios vividos a cada dia? Essas e outras perguntas servirão de
referencial para a palestra.

Link para
acesso https://youtu.be/ilda9Li8UyI

Palestra sem Acessibilidade em Libras

Título “Eu ainda não sei!” - a importância de revisitar o papel do “erro” na formação de
estudantes e educadores.

Palestrante Claudia Siqueira

Resenha Qual é a nossa memória sobre o ato de ERRAR?
Socialmente, sabemos que, por gerações, ERRAR não estava relacionado à
aprendizagem, resiliência e esforço. Muitos de nós desistiu de andar de bicicleta,
nadar e, até mesmo, fazer um determinado curso. Mas, hoje, com os estudos da
Neurociência, sabemos que o nosso cérebro “cresce e se desenvolve”!
Sabemos que a aprendizagem investigativa potencializa a curiosidade humana e,
consequentemente, cria um ambiente seguro para aprender com os ERROS.
Vamos compartilhar propostas que engajam os estudantes, ajudando-os a fazer
mais sinapses entre as áreas e  cultivando o apreço ao conhecimento?
Para nós, ERRAR não é mais um tabu! Apenas faz parte do processo!

Link para
acesso https://youtu.be/-hCRe_6SLT0

https://youtu.be/ilda9Li8UyI
https://youtu.be/-hCRe_6SLT0


Palestra sem Acessibilidade em Libras

Título Diversidades! Para além do exótico...

Palestrante Bel Santos

Resenha A escola é lugar privilegiado para o exercício da convivência: saindo de casa,
encontramos rostos, corpos, valores que não nos são familiares, nos damos conta
que não estamos sozinhos no mundo.
Como podemos envolver as crianças desde cedo para o autoconhecimento,
respeito, convivência e valorização das diversidades?

Link para
acesso https://youtu.be/IT40LenyPbw

https://youtu.be/IT40LenyPbw


PROGRAMAÇÃO DO DIA 21/07/2021
TARDE

HORÁRIO: 13h30

Palestra sem Acessibilidade em Libras

Título Currículo e Educação Infantil: o desafio da construção de uma pedagogia para a
primeira infância.

Palestrante Mônica Baptista

Resenha O tema do currículo na Educação Infantil continua polêmico e controverso. A
definição legal de que a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica
trouxe importantes contribuições para área, tais como definição quanto à
formação dos profissionais para atuarem junto às crianças, respeito a padrões e
critérios de qualidade que cumprem exigências pedagógicas. Entretanto, com
relação à proposta pedagógica e a forma de assegurar às crianças o direito de
aprender são temas que ainda permanecem em construção. A palestra buscará
contribuir com a noção de que o currículo, na Educação Infantil, deve pautar-se
nos princípios estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil, nos direitos de aprendizagem e nos campos de experiência
como forma de assegurar uma pedagogia que respeita as crianças e as
especificidades das infâncias.

Link para
acesso https://youtu.be/xHZmvP-yC68

Palestra sem Acessibilidade em Libras

Título Gestão da escola e educação de qualidade para todos

Palestrante Rosaura Soligo

Resenha Qual o papel da equipe de gestão da escola para garantir a aprendizagem de todos
os alunos se, como sabemos, cabe diretamente aos professores a responsabilidade
pelo ensino? O que caracteriza uma proposta de gestão comprometida com a
qualidade da educação escolar, com o desenvolvimento profissional dos
educadores e com as recomendações de estudos e documentos que indicam o
repertório de saberes a que crianças, adolescentes e jovens têm direito na
atualidade? A palestra será um espaço de reflexão sobre essas questões e sobre os
desafios da gestão escolar hoje.

Link para
acesso https://youtu.be/8_beUfEMGQo

https://youtu.be/xHZmvP-yC68
https://youtu.be/8_beUfEMGQo


PROGRAMAÇÃO DO DIA 21/07/2021

TARDE
HORÁRIO: 13h30

Palestra com Acessibilidade em Libras

Título Novos  multiletramentos em tempos de ensino remoto

Palestrante Jacqueline Barbosa

Resenha A partir das orientações da BNCC sobre a consideração dos novos
multiletramentos, pretende-se retomar algumas das práticas e produções relativas
a esses letramentos e refletir sobre como podem ser trabalhadas em contextos de
ensino remoto.

Link para
acesso https://youtu.be/uMFGkDqcmG8

Palestra com Acessibilidade em Libras

Título Corpo e cultura

Palestrante Marcos Neira

Resenha A identidade define os grupos culturais. A fim de marcar quem pertence ou não a
um grupo, recorre-se a diversos dispositivos linguísticos. Desta forma, identidade e
diferença são produções discursivas em busca da definição de quem é a norma, o
idêntico, e da marcação de fronteiras entre quem deve ficar dentro e quem não
deve. Esse processo também abrange o corpo. Num contexto multicultural como o
atual, o corpo é referenciado por inúmeros discursos que afirmam como ele deve
ser e como não deve. Se o que se pretende é formar para a circulação na cultura
pública, a alternativa só pode ser a promoção de experiências pedagógicas que
afirmem o direito à vida plena de todos os corpos.

Link para
acesso https://youtu.be/WUSKk1JsDKo

https://youtu.be/uMFGkDqcmG8
https://youtu.be/WUSKk1JsDKo


PROGRAMAÇÃO DO DIA 21/07/2021

TARDE
HORÁRIO: 15h30

Palestra sem Acessibilidade em Libras

Título A organização de contextos investigativos na primeiríssima infância

Palestrante Alessandra Soares

Resenha A palestra tem o objetivo de ajudar aos participantes na ampliação do olhar para a
organização da ação educativa, pensando nas práticas pedagógicas que
considerem a criança protagonista e o ambiente como um outro educador. Sempre
considerando as DCNEI e a BNCC, falaremos sobre a organização dos espaços, do
uso de materiais não-estruturados, naturais e artificiais e sobre a composição de
ambientes que convidam a criança ao investigar e aprender com suas
pesquisas/brincadeiras, além de outros aspectos do tema em questão.

Link para
acesso https://youtu.be/8FSsqBBCb-g

Palestra sem Acessibilidade em Libras

Título Educação Integral: concepção e práticas

Palestrante Ana Paula Pietri

Resenha Esta palestra visa apresentar a concepção de educação integral e como as práticas
curriculares, de avaliação e formação de profissionais podem se estruturar a partir
de seus princípios.

Link para
acesso https://youtu.be/jz0Ko1nGGZ0

https://youtu.be/8FSsqBBCb-g
https://youtu.be/jz0Ko1nGGZ0


PROGRAMAÇÃO DO DIA 21/07/2021

TARDE
HORÁRIO: 15h30

Palestra sem Acessibilidade em Libras

Título Educação, Plataformas Digitais e Pandemia Covid-19: Desafios e Possibilidades

Palestrante Alan Costa

Resenha A pandemia da Covid-19 afetou todas as áreas e obrigou, em especial, a Educação
a buscar soluções para uma nova realidade que ainda se manifesta incerta e cheia
de desafios. Outras formas de ensinar e aprender foram surgindo como
possibilidade de enfrentamento aos novos desafios. A principal estratégia utilizada
pela maioria das áreas foi o uso das plataformas digitais como aparato de suporte
técnico, mas também como algo novo a ser explorado em suas inúmeras
possibilidades. Dessa forma, os professores passaram a ser a peça fundamental
dessa nova engrenagem. Mas será que os desafios impostos à Educação pela
pandemia podem ser considerados superados? A alternativa de uso das
plataformas digitais conseguiu dar conta das relações e necessidades do processo
de ensino e aprendizagem? Quais perspectivas os educadores podem buscar como
solução aos desafios vividos a cada dia? Essas e outras perguntas servirão de
referencial para a palestra.

Link para
acesso https://youtu.be/fxLfwh9BD4g

Palestra com Acessibilidade em Libras

Título “Eu ainda não sei!” - a importância de revisitar o papel do “erro” na formação de
estudantes e educadores.

Palestrante Claudia Siqueira

Resenha Qual é a nossa memória sobre o ato de ERRAR?
Socialmente, sabemos que, por gerações, ERRAR não estava relacionado à
aprendizagem, resiliência e esforço. Muitos de nós desistiu de andar de bicicleta,
nadar e, até mesmo, fazer um determinado curso. Mas, hoje, com os estudos da
Neurociência, sabemos que o nosso cérebro “cresce e se desenvolve”!
Sabemos que a aprendizagem investigativa potencializa a curiosidade humana e,
consequentemente, cria um ambiente seguro para aprender com os ERROS.
Vamos compartilhar propostas que engajam os estudantes, ajudando-os a fazer
mais sinapses entre as áreas e  cultivando o apreço ao conhecimento?
Para nós, ERRAR não é mais um tabu! Apenas faz parte do processo!

Link para
acesso https://youtu.be/hV2-qzq5_ag

https://youtu.be/fxLfwh9BD4g
https://youtu.be/hV2-qzq5_ag


PROGRAMAÇÃO DO DIA 21/07/2021

TARDE
HORÁRIO: 15h30

Palestra com Acessibilidade em Libras

Título Diversidades! Para além do exótico...

Palestrante Bel Santos

Resenha A escola é lugar privilegiado para o exercício da convivência: saindo de casa,
encontramos rostos, corpos, valores que não nos são familiares, nos damos conta
que não estamos sozinhos no mundo.
Como podemos envolver as crianças desde cedo para o autoconhecimento,
respeito, convivência e valorização das diversidades?

Link para
acesso https://youtu.be/ikFhoiZc4pY

https://youtu.be/ikFhoiZc4pY


PROGRAMAÇÃO DO DIA 21/07/2021

NOITE
HORÁRIO: 19h30

Palestra com Acessibilidade em Libras

Título A escola da atualidade: olhares e construções para a Educação Integral

Palestrante Alcielle Santos

Resenha A escola da atualidade enfrenta os desafios das mudanças culturais do século XXI.
Neste cenário, busca implementar o projeto nacional de Educação Integral que
considera educadores e estudantes em todas as suas dimensões humanas. Diante
deste contexto de complexidade, a pandemia da covid-19 requereu outros
modelos estruturais e didático-metodológicos que possibilitassem manter as
escolas funcionando, mesmo que em novas configurações. Diante disso, faz-se
necessária a discussão da escola que queremos, na perspectiva de olhares
múltiplos e construção coletiva.

Link para
acesso https://youtu.be/G7VigR3iG-M

https://youtu.be/G7VigR3iG-M

