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Apresentação
Caro leitor,
A Formação Continuada tem cada vez mais adquirido sua importância 
para a constante reflexão e aperfeiçoamento do trabalho educacional. 
Não são poucos os autores e pesquisadores que vêm se dedicando a 
este tema e ressaltando a importância destes espaços no âmbito es-
colar. Assim, participar destes espaços é estar no contínuo processo de 
reflexão sobre os saberes pedagógicos, de construção de novos conhe-
cimentos e de aprimoramento da prática profissional. 

Nesta perspectiva, o Caderno de Formação – Edição 2020 - tem 
por objetivo divulgar as diversas ações de Formação Continuada rea-
lizadas ao longo do ano de 2019 no IFSP. Organizado em três etapas, 
este material apresenta inicialmente as ações promovidas pela Pró-rei-
toria de Ensino, por meio do Departamento de Articulação Pedagógi-
ca, Ações Inclusivas e Formação Continuada (DAPE); na sequência, são 
apresentadas as práticas realizadas nos câmpus; e, ao final, há uma se-
ção de compartilhamento de materiais, que busca auxiliar e enriquecer 
futuras formações.

Acreditamos que apresentar essas práticas é, não somente uma 
forma de publicizá-las, mas também uma maneira de promover a tro-
ca de experiências, valorizar as ações de formação realizadas e ins-
pirar novas ideias, no constante processo de ressignificação da ação 
pedagógica.  

Não poderíamos deixar de citar e engrandecer o empenho das 
Equipes de Formação Continuada e demais servidores que têm atuado 
nesta frente de trabalho e que, com grande esforço e dedicação, têm 
trilhado caminhos para o fortalecimento de espaços formativos no IFSP.

Boa leitura! 
Equipe do Departamento de Articulação Pedagógica,  

Ações Inclusivas e Formação Continuada
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A   Pró-reitoria de Ensino do IFSP (PRE), por 
meio do Departamento de Articulação Pedagó-
gica, Ações Inclusivas e Formação Continuada 
(DAPE), promoveu em 14 de maio o 3º Encontro 
de Formação Continuada do IFSP. O evento con-
tou com a participação da Professora Marli An-
dré (PUC-SP) que realizou a palestra “Iniciativas 
brasileiras de formação continuada de professores 
da Educação Básica” na qual apresentou diversas 
pesquisas realizadas no país sobre a formação 
continuada de professores, reforçando a impor-
tância desta ação nas instituições de ensino.

A programação contou também com a re-
alização da Oficina “Metodologias de aprendiza-
gem para o século XXI” ministrada pelo Comitê de 
Inovações Pedagógicas e Curriculares do IFSP. 
Além de relatarem sobre aspectos relevantes do 
modelo educacional finlandês, os membros do 
comitê, participantes do programa de capacitação de professores na Fin-
lândia, realizaram uma atividade prática, apresentando diferentes metodo-
logias que contribuem para novas dinâmicas no trabalho pedagógico.

Os participantes realizaram ainda a discussão de temas e estraté-
gias de trabalho com vistas ao desenvolvimento de ações de formação 
continuada nas unidades do IFSP no decorrer de 2019. O evento recebeu 
aproximadamente 70 profissionais, entre professores e técnicos-admi-
nistrativos que atuam nas equipes de formação continuada nos câmpus.

A Pró-reitoria de Ensino acredita que a formação continuada é uma 
importante ação que visa proporcionar momentos formativos aos servi-
dores do IFSP em busca da constante melhoria do ensino e da qualida-
de da educação

3º Encontro de Formação 
Continuada do IFSP

Grupos de trabalho na Oficina  
de Metodologias Ativas.

Palestra de abertura com a 
Profa. Dra. Marli André.
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A 
o longo do ano de 2019 a Pró-reitoria de 

Ensino, por meio do Departamento de Articu-
lação Pedagógica, Ações Inclusivas e Forma-
ção Continuada (DAPE) promoveu a realiza-
ção de oficinas pedagógicas, realizadas em 
diversos câmpus do IFSP. 

Regido pelo Edital nº 175/19, o processo 
contou com a seleção de oito oficinas, sendo 
que dessas, seis foram efetivamente realiza-
das no decorrer do ano. As oficinas seleciona-
das abordaram diferentes temáticas e tiveram 
como principal objetivo atender a demanda 
por formação apresentada por servidores da 
instituição. 

Com o intuito de levar as formações para 
mais próximo dos servidores, após a seleção 
das oficinas, o DAPE abriu para os câmpus 
a possibilidade de sediarem tais formações, 
promovendo, desta forma, o processo de 
descentralização das oficinas pedagógicas. 

Assim, as oficinas temáticas e os câm-
pus que sediaram esta ação se deu da se-
guinte forma:  Conflito e violência no ambien-
te escolar (Câmpus Avaré); Avaliar é preciso, 
diversificar também (Câmpus Guarulhos); Po-
tencializando o processo de ensino e apren-
dizagem: técnica de mapeamento conceitual 
como metodologia ativa (Câmpus Sertãozi-

Realização de Oficinas 
Pedagógicas

Câmpus Avaré

Câmpus Guarulhos

Câmpus Sertãozinho
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nho); O estudante com deficiência em sala 
de aula: discutindo estratégias de trabalho e 
adaptação de materiais (Câmpus Registro); 
Problematização e aprendizagem contextu-
alizada: ferramentas para a interdisciplina-
ridade na EPT (Câmpus Votuporanga); Nem 
angelicais, nem diabólicos, nem lembranças 
do passado: reconstrução de conhecimento 
acerca de histórias e culturas indígenas em 
sala de aula (Câmpus Presidente Epitácio).

O apoio das equipes de formação conti-
nuada e demais servidores dos câmpus que 
sediaram as oficinas foram essenciais para 
a efetiva realização desta ação. Como resul-
tado, as oficinas pedagógicas possibilitaram, 
aos mais de 160 inscritos, novos conheci-
mentos a respeito das temáticas desenvol-
vidas, a reflexão a respeito da prática de 
sala de aula, assim como o aperfeiçoamento 
de conhecimentos pertinentes ao contexto 
educacional. 

Câmpus Registro

Câmpus Votuporanga 

Câmpus Presidente Epitácio
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O  Câmpus de Presidente Epitá-
cio promoveu, no dia 25 de julho 
de 2019, encontro formativo envol-
vendo ações em torno de assuntos 
como parceria colaborativa e ofici-
na de construção do Plano Educa-
cional Individualizado (PEI).

As atividades compuseram 
a programação do planejamento pedagógico, previsto no 
calendário acadêmico institucional, precedidas por estudos 
realizados pelo Núcleo de Atendimento às Pessoas com 
Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) ao longo 
do primeiro semestre desse ano. Produções acadêmicas 
em torno da temática das medidas individualizadas e co-
letivas nortearam as ações, direcionando estratégias que 
viabilizassem o desenvolvimento acadêmico e social dos 
estudantes público-alvo da Educação Especial (PAEE), em 
uma perspectiva da educação in-
clusiva. Estudos sobre os concei-
tos relacionados ao PEI, Parceria 
Colaborativa e Desenho Universal 
da Aprendizagem (DUA) foram de 
suma importância para a concreti-
zação das ações propostas.

O encontro foi desenvolvido 
em duas etapas. A primeira confi-
gurou uma ação formativa, reunin-
do docentes do câmpus, com dis-
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Construção do  
Plano Educacional 
Individualizado (PEI)
Câmpus Presidente Epitácio

Apresentação do Seminário Temático 
sobre o AEE pelos alunos do Curso 
de Licenciatura em Pedagogia para 
os docentes do IFSP-PEP – GT 
Deficiência Visual

Oficina de construção do PEI  
com Docentes do IFSP-PEP –  
GT Deficiência Física
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cussões pautadas por dados estatísticos relacionados aos 
estudantes com necessidades específicas matriculados 
na instituição, considerando a trajetória, matrícula, perma-
nência, evasão e conclusão dos cursos integrados e subse-
quentes, articulados às proposições da Política Nacional da 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 
documento publicado pelo Ministério da Educação (MEC) 
no ano de 2008. A segunda etapa contou com uma oficina 
para a elaboração dos PEIs e estudos de caso, precedida 
por Seminários Temáticos apresentados pelos estudantes 
do Curso de Licenciatura em Pedagogia do IFSP-PEP sobre 
especificidades do Atendimento Educacional Especializado.

Os planos elaborados foram analisados pelo NAPNE e 
pela Coordenadoria Sociopedagógica, com o intuito de pro-
mover o planejamento de ações que permitissem, também, a 
produção de materiais e recursos que proporcionem o desen-
volvimento acadêmico dos estudantes observados.

A   equipe de formação do Câm-
pus Salto, em parceria com o Nap-

ne, organizou, no dia 27 de novembro de 2019, o “Café com 
Libras”. Como o nome sugere, o objetivo desse evento foi di-
vulgar a Língua Brasileira de Sinais e propor uma reflexão so-
bre a importância de conhecê-la, além de discutir questões 
de inclusão. As palestrantes foram docentes do próprio câm-
pus: Fabricia da Silva Santos de Souza e Marisol Gosse Ber-
gamo, acompanhadas do intérprete Gilson Bruno da Silva.

Embora todos os servidores tenham sido convidados 
a participar, o público presente foi de 13 pessoas. 

As palestrantes ensinaram o alfabeto em Libras, co-
mentaram sobre a língua e sua importância. A professora 

Café com Libras
Câmpus Salto
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Fabricia também deu um sinal para cada participante do 
evento. De forma descontraída, todos os que participaram 
treinavam o que haviam aprendi-
do. Logo após a apresentação das 
palestrantes, ocorreu um momen-
to para compartilhar ideias, regado 
a conversas, comidinhas e café.

O intuito de realizar um even-
to como esse surgiu da inciativa da 
professora Marisol em promover 
um momento em que se conver-
sasse, de forma mais descontraída, 
sobre a Língua Brasileira de Sinais tendo em vista uma refle-
xão sobre a importância da aprendizagem dessa língua. Re-
gistre-se que, no Câmpus Salto, temos uma professora surda 
(a palestrante Fabricia), e a maioria dos servidores não sabe 
Libras. Esse evento, mesmo que despretensioso e com pe-
quena adesão, procurou promover maior integração entre os 
servidores. Entre outros conteúdos, foram ensinadas noções 
básicas de cumprimentos, como sinalizar o nome. Sem dúvi-
da, um passo importante para começarmos a comunicação. 

Ao final, a professora Fabricia deu a conhecer o pon-
to de vista de uma servidora surda convivendo com ouvin-
tes e incentivou os participantes a não temerem “encurtar” a 
distância, procurando estabelecer comunicação, ainda que 
com um conhecimento incipiente de LIBRAS. Foi uma exce-
lente oportunidade para que os participantes, de forma em-
pática, pudessem imaginar-se na perspectiva da professora. 

Esta ação proporcionou uma maior reflexão sobre a 
importância do conhecimento da Língua Brasileira de Si-
nais, além de despertar nos servidores participantes o an-
seio por se comunicarem em Libras, sem ter tanto receio de 
errar. Como diria Emmanuelle Laborit, “A gaivota cresceu e 
voa com suas próprias asas. Olho do mesmo modo como que 

Treinando os sinais em duplas.
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poderia escutar. Meus olhos são meus ouvidos. Escrevo do mesmo modo 
que me exprimo por sinais. Minhas mãos são bilíngues. Ofereço-lhes minha 
diferença. Meu coração não é surdo a nada neste duplo mundo...”. Por isso, 
é tão importante a realização de eventos como esse que propaguem a 
Língua Brasileira de Sinais, assim como a cultura surda, pois são formas, 
mesmo que iniciais, de despertar nos ouvintes o interesse em se co-
municar com o surdo, 
afinal, se todos domi-
nam a linguagem do 
coração, por que não 
permitir que ela trans-
borde pelas mãos?

Referências
LABORIT, Emmanuelle. O voo da gaivota. IN: FONTES, Nel-
son. Dia Nacional dos Surdos – Uma homenagem do CES-
VASF. Disponível em: < https://www.divulgapetrolina.com/ 
2018/09/dia-nacional-dos-surdos-uma-homenagem-do-
-cesvasf/>. Acesso em: 13. dez.2019.

A 
 Equipe de Formação Conti-

nuada do Campus Bragança Pau-
lista, organizou no dia 31/07/2019, 

no auditório do campus, uma palestra intitulada “Uma es-
cola para todos”, com o objetivo de se promover refle-
xão e discussão acerca de questões ligadas a inclusão de 
estudantes com deficiência na escola, de modo também 
a abarcar todos os estudantes, não somente os que pos-
suem algum tipo de deficiência.  

A palestrante convidada foi Eliane de Souza Ramos, fo-
noaudióloga e professora especialista em educação espe-
cial na perspectiva inclusiva. Devido ao crescente número 
de estudantes matriculados no IF com deficiência ou outra 
necessidade especial, surgiu a ideia de se discutir assuntos 
ligados à escola inclusiva. 

Durante a atividade, Eliane abordou alguns aspectos 
da Constituição Brasileira, e apontou o dever da escola: as-
segurar o direito à diferença, na igualdade de direito à edu-

Uma escola  
para todos
Câmpus Bragança PaulistaAç
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cação. Foi exposto também que a 
escola brasileira cria um modelo 
ideal de aluno e mede sua quali-
dade pela aproximação ou não de 
seus alunos desse modelo. Foram 
realizadas também discussões so-
bre práticas escolares inclusivas 
nas quais o currículo é o mesmo 
para todos os estudantes, as ativi-
dades são variadas e a aprendizagem é colaborativa. Por 
outro lado, apontou-se também aspectos da prática não 
inclusiva, em que há o reforço escolar, currículos adapta-
dos e diferenciados para alguns estudantes.

Por fim, foi destacado pela palestrante que todos os 
alunos são diferentes entre si, com seus atributos e capaci-
dades, devendo a escola proporcionar currículos que con-
templem todos aos estudantes para que realmente seja 
inclusiva. Verificou-se que a atividade proporcionou ricas 
discussões e a oportunidade dos docentes refletirem sobre 
a própria prática de ensino de acordo com um diferente pa-
radigma sobre inclusão.

O  ano de 2019 teve uma dedica-
ção voltada, em grande parte, para a 
Educação especial, e de forma bem 
específica, a formação ocorreu na 
área da surdez e conhecimento de 

LIBRAS (Língua ̀  de Sinais), que contou, como facilitador o pro-
fessor do câmpus, formado em Letras e Libras, Lucimar Bizio.

O curso de formação foi ofertado a todos os servido-
res do câmpus, em dois horários semanais. Uma turma às 

Discutindo a surdez 
e a formação em 
LIBRAS
Câmpus Votuporanga
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segundas-feiras pela manhã (9:00h 
às 11:00h) e outra turma às quartas-
-feiras, pela tarde (14:00h às 16:00h).

O momento de formação per-
mitiu discutir vários assuntos tan-
to voltados para a surdez, quanto 
o contato com a língua de sinais. 
Foram debatidos diversos “mitos” 
que existem no campo da surdez, 
tais como: todo surdo realiza leitura 
labial, o aluno surdo não consegue 
aprender o português escrito, o aluno surdo pode se expres-
sar só pela escrita, todo surdo é nervoso, entre outros.

A Formação Continuada em LIBRAS iniciou desde a 
aprendizagem do alfabeto em Libras, os cumprimentos bá-
sicos, pequenos diálogos, sinalário em Libras, formação de 
frases, interpretação de música, etc. 

A interpretação de poesia em Libras foi marcada pelo 
poema “Borboletas”, de Vinícius de Moraes. Além de explorar 
a aprendizagem das cores citadas no poema, também ajudou 
na aprendizagem de expressões faciais, corporais, alguns ver-
bos e aspectos da visualidade da língua de sinais. O poema foi 
apresentado pelos servidores em uma abertura de reunião da 
Formação Continuada voltada para a Inclusão.

O interesse pelo assunto motivou a realização do 
I  Simpósio de Inclusão, com envolvimento efetivo dos 
servidores e alunos, 
conscientes da im-
portância do assun-
to da surdez, assim 
como a discussão de 
outras deficiências.

Alunos e servidores envolvidos no I Simpósio de 
Inclusão, VTP-IFSP, 2019.

Referências
GESSER, Audrei. LIBRAS? Que língua é essa?: Crenças 
e preconceitos em torno da língua de sinais e da realida-
de surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009
QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. 
Língua de Sinais Brasileira. Estudos Linguísticos. Por-
to  Alegre, Artmed 2004.
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O  evento, realizado em 31 de 
julho de 2019, proporcionou a 
professores e alunos reflexões 
sobre a trajetória de uma pessoa 

com deficiência tanto no mundo acadêmico quanto no 
mercado de trabalho. A ocasião levou-nos a repensar 
a importância não apenas de inserção, mas, também a 
permanência do deficiente nas instituições de ensino e, 
posteriormente, nas empresas. O palestrante Giovanne 
Bertotti explanou sobre novas oportunidades no merca-
do de trabalho, inclusive para os alunos com necessida-
des específicas.

Como cego, o palestrante compartilhou seus desa-
fios pessoais desde sua formação até sua profissionaliza-
ção como psicólogo e desenvolvedor de softwares, além 
de explorar algumas possibilidades de aplicação dos 
cursos oferecidos no Câmpus Guarulhos na tecnologia 
assistiva, área em grande expansão. O evento pôde afir-
mar a relevância de valorizar a formação e capacitação 
destes profissionais que se qualificam cada vez mais para 
o mercado de trabalho, gerando 
contratações principalmente por 
qualificação, e não pela deficiên-
cia. Alunos e professores recons-
truíram o olhar para o trabalho 
tecnológico com profissionais 
deficientes, especialmente a ce-
gueira. A atividade contou com 
a presença de 88 participantes, 
entre alunos e professores.

Um olhar sobre a 
acessibilidade no 
século XXI
Câmpus: Guarulhos 

Palestrante Giovanne Bertotti.
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U 
ma roda de conversa sobre 

surdocegueira foi realizada no dia 
21 de agosto de 2019 no Câmpus Guarulhos. O bate-papo, 
inédito no IFSP, foi guiado pelos profissionais surdocegos 
Cláudia Sofia Pereira e Carlos Jorge Rodrigues e reuniu 
os alunos do 2º ano do técnico integrado em informática, 
além de docentes e técnicos-administrativos.

Durante a conversa buscou-se demonstrar que a 
pessoa com surdocegueira é capaz de realizar tudo o que 
puder desenvolver como habilidade: praticar esportes, tra-
balhar, morar sozinha, ter animais de estimação, viajar, na-
morar, ser independente. Os palestrantes Cláudia Sofia e 
Carlos Jorge enfatizaram, por sua vez, que algumas ações 
sempre precisarão de um guia-intérprete, mas que a condi-
ção permite que se leve uma vida normal.

Atualmente, além de professores-intérpretes, o Câm-
pus Guarulhos conta com vários equipamentos e materiais 
que possibilitam o atendimen-
to de alunos com necessidades 
específicas, como Arthur, aluno 
surdocego: impressora braile, dis-
play braile, máquina fusora, ma-
terial didático recebido do Institu-
to Benjamin Constant em braile, 
texturas para estudantes cegos 
e outros materiais desenvolvidos 
pelos próprios docentes.

Roda de conversa 
com profissionais 
surdocegos
Câmpus Guarulhos

Palestrantes Cláudia Sofia e Carlos 
Jorge, juntamente com os tradutores 
e intérpretes de Libras do Câmpus 
Guarulhos, Rodrigo e Pérola.
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A   Equipe de formação se reuniu 
e conversou sobre a necessidade 

de uma formação sobre o tema da Avaliação, pois no de-
correr do ano letivo houve a troca de muitos professores 
no câmpus devido ao processo de remoção. Alguns des-
ses professores nunca haviam dado aulas e considerando 
a importância deste tema, optou-se por trabalhar com ele 
em uma formação.

Deste modo, o professor Fanley Bertoti da Cunha, 
professor de Biologia do câmpus e que tem experiência 
docente de mais de vinte anos, ministrou uma palestra. A 
palestra aconteceu no dia 11 de dezembro de 2019, na sala 
dos professores, e envolveu todos os docentes, fechando 
as formações realizadas durante o ano no Câmpus Tupã. 

O tema avaliação é bastante controverso, mas ex-
tremamente importante, pois é um processo pedagógi-
co que está ocorrendo a todo o tempo. Refletir sobre as 
concepções e as práticas avaliativas é fundamental para 
a construção de uma escola crítica e emancipadora, que 
é no que acreditamos enquanto equipe de formação.  A 
palestra abordou as principais concepções do que seria 
avaliar, tendo também como referencias os documentos 
institucionais e a organização didática do Instituto Federal 
de São Paulo. 

Foi possível perceber como a concepção de avalia-
ção como um instrumento de medida e classificação ainda 
está presente nos processos e no discurso dos professo-
res e que os processos quantitativos ainda predominam 
sobre os qualitativos. Acreditamos que esse assunto pre-
cise ser discutido mais vezes com os docentes de modo a 
melhorarmos os processos avaliativos, o que por conse-

A Avaliação e suas 
concepções
Câmpus Tupã 
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quência tem reflexos 
nos processos de en-
sino aprendizagem, e 
na construção de uma 
escola com melhor 
qualidade de ensino. 
Embora o processo 
tenha se iniciado no fi-
nal do ano, pretende-
mos dar continuidade 
as discussões ao lon-
go de 2020.

Referências
CIPRIANO, Emília. Avaliação na Educação. Marcos Mu-
niz Melo (Organizador). 2007. 
DEMO, Pedro. Avaliação Qualitativa. 3 ed. São Paulo: 
Cortez, 1991. 
HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: uma práti-
ca em construção da pré-escola à universidade. 18 ed. 
Porto Alegre: Mediação, 2000. 
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da Aprendiza-
gem Escolar: estudos e proposições. 10 ed. São Pau-
lo: Cortez, 2000. 
MACEDO, Lino de. Avaliação na Educação. Marcos Mu-
niz Melo (Organizador). 2007.

O 
 minicurso “O espaço escolar 

como espaço de aprendizagem” 
foi sistematizado na forma de 8 en-

contros ao longo do ano de 2019, totalizando 16 horas de 
discussões presenciais. 

Realizados sempre às quartas feiras, mensalmente, 
foram convidados diversos professores para a discussão 
de temas determinados pelo levantamento de expectativas 
realizado no ano de 2018, e no ano de 2019 foi mantido o 
foco na temática de processo de ensino e aprendizagem.

Focado na formação pedagógica continuada dos do-
centes do Campus Caraguatatuba, este minicurso foi pro-
posto como espaço para a discussão de situações didáticas 

Espaço escolar 
como espaço de 
aprendizagem
Câmpus  Caraguatatuba
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cotidianas, sinalizadas pelos próprios docentes como impor-
tantes e necessárias para a discussão mais detalhada. Ainda 
que se configure como uma atividade obrigatória, uma vez 
que a direção da unidade suspende as reuniões de curso 
para que os professores se reúnam, pode-se observar que a 
adesão às atividades variou de 43 a 68 dos 70 docentes regis-
trados no câmpus. Todas as atividades foram devidamente 
avisadas antecipadamente e contaram com o apoio do DAE 
(Diretoria Adjunta Educacional) para reforçar a importância da 
participação de qualidade. A seguir, apresentamos cada uma 
das atividades desenvolvidas ao longo deste minicurso.

Os dois primeiros encontros, ministrados pela Profa. Dra. 
Patrícia Teixeira Tavano, doutora em Educação pela Faculdade 
de Educação da USP,  abordaram a “Relação Pedagógica e 
Dinâmica Professor-aluno no processo de ensino e aprendi-
zagem” teve início com a discussão de uma temática voltada 
às relações pedagógicas desenvolvidas na sala de aula e os 
impactos desta no processo de aprendizagem do estudante. 

O primeiro encontro focou a discussão na Relação Pe-
dagógica na sala de aula e partiu da projeção do trecho inicial 
do primeiro episódio, da primeira temporada, da série norte-
-americana “How to get away with murder”, de Peter Nowalk, 
utilizada como um estudo de caso a partir do qual os professo-
res presentes foram estimulados a debater sobre as atitudes e 
escolhas que a protagonista do seriado adota e correlacionar 
com as próprias atitudes e seleções, considerando que a re-
lação pedagógica deve ser transitória, tem finalidades deter-
minadas e implica em relações de poder inerentes à relação, 
mas que devem ser adequadamente dimensionadas. 

O segundo encontro partiu da necessidade de am-
pliar a discussão iniciada em fevereiro aprofundando a 
compreensão pelos professores do impacto que a relação 
pedagógica dentro da sala de aula tem no processo de 
aprendizagem. Para ilustrar a discussão foram apresenta-
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dos dados da Plata-
forma Nilo Peçanha 
acerca da evasão nos 
cursos do Câmpus 
Caraguatatuba, assim 
como um estudo de 
2018 do economista 
Ricardo Paes de Bar-
ros denominado “Po-
líticas Públicas para a 
redução do abandono 
e evasão escolar do 
jovem”, que deslinda diversas causas para a evasão esco-
lar, nos diversos níveis educacionais (BARROS, 2018). 

De acordo com a avaliação realizada pelos participan-
tes, estas duas ações foram consideradas de alta relevân-
cia para formação pedagógica continuada, com contribuição 
imediata à prática dos docentes em sala de aula. Vale tam-
bém notar que houve grande adesão à retomada destas dis-
cussões em oportunidades futuras, visto a grande relevância 
que as discussões possuem no cotidiano da sala de aula.

O terceiro encontro tratou sobre “Políticas públicas para 
uma educação de qualidade”. Realizado no dia 05 de junho 
de 2019, com a participação da professora Lisete Regina 
Gomes Arelaro (Doutora em Educação e Professora Titular 
do Departamento de Administração Escolar e Economia da 
Educação/USP) a palestra foi dirigida não só à comunida-
de do IFSP, mas também à comunidade externa, contando 
com professores e supervisores da rede pública municipal e 
estudantes do IFSP. Em sua fala, a professora enfatizou que 
vivemos sob dois impasses que estão presentes na gestão 
dos sistemas escolares no Brasil: o discurso sobre a gestão 
democrática na formulação e implementação das políticas 
públicas em educação e a prática “produtivista” que prescin-

Profa. Dra. Maria Isabel de Almeida no momento da 
formação com os professores do câmpus.
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de da mesma. Concomitante aos movimentos de pressão 
social para o estabelecimento da “transparência” das ações 
governamentais, exigindo participação ampliada da popula-
ção – por meio de conselhos ou equivalentes – a pressão 
pela “qualidade” do ensino e de gestão educacional “compe-
tente” vem exigindo dos dirigentes públicos respostas ime-
diatas. Na ausência de condições para efetivá-las, estabele-
cem “parcerias” público-privado que implementam a lógica 
do mercado nas orientações dadas às escolas e nos sistemas 
públicos de ensino, gestando um novo e contraditório con-
ceito de eficiência educacional, em que a participação dos 
diferentes segmentos da comunidade escolar é dispensada.

O quarto encontro teve como tema a “Seleção e organi-
zação didática de conteúdos” e foi realizado com a presença 
da Profa. Dra. Sandra Aparecida Riscal (atualmente professora 
associada da Universidade Federal de São Carlos), no dia 26 
julho de 2019. A palestrante destacou as mudanças no que 
é esperado do docente de ensino superior, apontando que 
estão além da habilidade de comunicação e conhecimentos 
consolidados da disciplina em que leciona. Atualmente é ne-
cessário também uma escolha adequada das atividades de 
ensino e o reconhecimento de que essa é uma etapa impor-
tante de sua atuação. Foi destacado também que a escolha 
das atividades de ensino não se tratam simplesmente de es-
colhas de técnicas e instrumentos de motivação, mas de uma 
preocupação com a adequação entre conteúdo, técnicas e 
métodos de ensino e avaliação, que devem estar presente 
no momento do planejamento da disciplina. Bem como, as 
instituições de ensino devem estar atentas às demandas e 
necessidades de aprendizagem em um mundo em constan-
tes mudanças. Por esse motivo há necessidade de repensar 
constantemente objetivos e práticas de ensino.

O quinto encontro foi sobre a “Seleção de estratégias 
e procedimentos de ensino”, sendo realizado no dia 28 de 
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agosto de 2019, e con-
tou com a presença da 
Profa. Dra. Maria Isabel 
de Almeida, professo-
ra aposentada e Asso-
ciada do Departamen-
to de Metodologia do 
Ensino e Educação 
Comparada da FEUSP. 
Nesta palestra estive-
ram presentes 49 do-
centes que participaram da discussão sobre os pressupos-
tos pedagógicos e didáticos das metodologias no contexto 
em que atuamos relacionados à especificidade de nosso 
trabalho às possibilidades para a prática pedagógica e aos 
pressupostos metodológicos de ensino. A professora desta-
cou que a formação é uma prática social realizada por seres 
humanos e entre eles. Tal prática modifica a ação e a rela-
ção dos sujeitos envolvidos no processo e é uma atividade 
que requer conhecimentos específicos e consolidados, por 
meio de formação voltada para esse fim. 

Neste sentido, aprender constitui um movimento interior 
que não pode existir sem o exterior e ensinar (ou formar) é uma 
ação que tem origem fora do sujeito, mas que só alcança êxi-
to se encontrar ou produzir o movimento interior. Com base 
nessas concepções, destacou também o papel da didática 
como o campo de pesquisa responsável pela discussão sobre 
os conteúdo, situações de ensino e melhores meios para que 
o aprendizado ocorra e as possibilidades metodológicas para 
a prática pedagógica, que podem ser pautadas na educação 
como transmissão (método tradicional, aula expositiva e pau-
tada pela curiosidade ingênua) e na educação como constru-
ção (metodologias ativas, construção do conhecimento pelo 
aluno e pautado na curiosidade epistemológica).

Palestra com a Profa.  Dra. Beatriz Jansen Ferreira.
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O sexto encontro tratou sobre o “Planejamento docen-
te integrado” e contou com a presença da Profa. Dra. Beatriz 
Jansen Ferreira (docente do programa de pós-graduação de 
ensino em ciências da saúde na Unicamp), realizado no dia 
18 de setembro de 2019, contando com a participação de 43 
docentes. A palestrante afirmou que o planejamento integra-
do é um processo permanente e que exige reflexão, tomada 
de decisão, previsão de várias ações compartilhadas e in-
terligadas e intencionalidade. Durante o encontro, destacou 
também que a função do planejamento é tornar a ação clara, 
precisa, eficiente, eficaz, orgânica, direcionada e transforma-
dora. Outro elemento importante da discussão considerou 
as mudanças paradigmáticas que estamos vivenciando e a 
necessidade de pensar questões relativas à inclusão, à so-
lidariedade, à ética e as competências técnicas e humanas. 
A consideração desses elementos deve estar presente nos 
diferentes planejamentos que envolvem a educação: o pla-
nejamento educacional, o planejamento curricular e o pla-
nejamento de ensino. Deve-se ainda considerar para o pla-
nejamento a compreensão da realidade atual, histórica de 
projetos e realizações e projeções futuras: tendências, possí-
veis cenários e fatores críticos para o sucesso.

O sétimo e oitavo encontro foram sobre os “Desafios 
teóricos e práticos da avaliação da aprendizagem”.  A me-
diação de ambos os encontros foi realizada pelo Prof. Dr. 
Ocimar Munhoz Alavarse, pedagogo, mestre e doutor em 
Educação pela Faculdade de Educação da USP/SP, Facul-
dade onde atua como docente.  No sétimo encontro, ocor-
rido no dia 30 de outubro, foi discutida a prática docente 
avaliativa, com foco classificatório e seletor a partir do esta-
belecimento de uma forma de pensar avaliar. Este redimen-
sionamento da avaliação enquanto um processo de acom-
panhamento e tomada de decisões que envolve julgamento 
do objeto educacional, levantamento de informações e as-
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sociação à tomada de 
decisões foi retoma-
do e ampliado no oi-
tavo encontro, dia 27 
de novembro, apri-
morando a reflexão e 
o fazer avaliativo dos 
docentes presentes, 
além de desenvolver 
um debate profundo 
sobre o impacto das 
avaliações externas 
no cotidiano das escolas e das práticas docentes, sinalizan-
do que o percurso do professor em se tornar um avaliador 
de qualidade deve buscar responder a algumas perguntas 
chave: porque avaliar, para quê avaliar, quem avalia, o que 
avaliar, como avaliar, para quem avaliar. 

Os dois momentos de intervenção do professor Oci-
mar foram considerados bastante ricos em possibilidades 
de reflexão sobre as práticas docentes avaliativas, bem 
como espaços importantes para o aprimoramento da com-
preensão da avaliação enquanto um processo e não ape-
nas como um dia e hora estabelecida. Segundo a avaliação 
realizada pelos participantes, tiveram momentos em que as 
discussões ficaram pouco claras e deslocadas da aplica-
ção imediata, contudo a relevância do tema se impõe como 
algo a ser retomado em situações futuras para o contínuo 
aperfeiçoamento das práticas docentes avaliativas.

Ao final do minicurso, realizado ao longo do ano to-
talizando 8 encontros, a Equipe de Formação Continuada, 
por meio de um formulário, solicitou aos participantes que 
avaliassem a relevância dos temas discutidos, a contribui-
ção para a prática docente e a necessidade de retomada 
futura. Os resultados indicam que os temas foram todos 

Prof. Dr. Ocimar Alavarse em conversa  
com os professores.
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considerados de grande relevância para a formação peda-
gógica continuada dos professores do Campus Caraguata-
tuba, resultado de certa forma esperado visto a Equipe de 
Formação Continuada se baseou em um levantamento de 
temáticas importantes aos professores para a organização 
desta atividade. Ainda assim, vale o registro do reforço da 
importância de se discutir, de forma consistente e contínua, 
temas fundantes da prática pedagógica, criando espaço de 
discussão e colocação de experiências.

Foi possível observar que a contribuição dos temas 
para a própria prática docente também foi considerada alta, 
assim como a possibilidade de retomar as discussões des-
ses temas futuramente. Assim, os participantes sinalizaram 
que a formação foi excelente e agregou em conhecimento 
pessoal e em reflexão à própria prática, sendo aproveitadas 
em sala de aula. Foram também sugeridos temas e discus-
sões para o próximo ano, assim como a sugestão de se re-
alizarem oficinas de alguns dos temas, de maneira a torná-
-los mais práticos.

N 
o dia 20 de novembro de 2019, 

nas dependências do Câmpus Pre-
sidente Epitácio, das 12h às 14h – período reservado para a 
reunião pedagógica semanal com participação de todos os 
docentes – , a Prof.ª Dr.ª Danielle Aparecida do Nascimento 
Santos, docente da Universidade do Oeste Paulista, proferiu, a 
convite da Equipe da Formação continuada, a palestra com a 
temática de Metodologias Ativas.

O evento decorreu da necessidade de uma maior re-
flexão, por parte dos educadores, sobre as possibilidades 

Metodologias 
Ativas
Câmpus Presidente EpitácioEn
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de uso de metodologias ativas em 
sala de aula. Na contemporanei-
dade, a inserção dessas metodo-
logias na educação, sobretudo por 
meio do uso de tecnologias digi-
tais no processo de ensino-apren-
dizagem, tornou-se uma primoro-
sa ferramenta pedagógica.

As metodologias ativas en-
globam uma concepção do pro-
cesso de ensino-aprendizagem 
que considera a participação efeti-
va e ativa dos aprendizes, de modo 
que sejam autônomos e protago-
nistas na construção do conheci-
mento. Assim, a respectiva pales-
tra veio ao encontro dos anseios 
de grande parte do corpo docen-
te, à medida que abordou práticas 
pedagógicas diversificadas.

Na ocasião, a maior parte dos 
docentes do câmpus Presidente 
Epitácio esteve presente. Os professores participaram e inte-
ragiram durante algumas práticas realizadas pela palestrante 
que levaram à reflexão sobre diferentes modos de assimila-
ção de conhecimento e, em consequência, sobre a necessi-
dade de modos diversos de abordagem dos conteúdos que 
atendam às especificidades dos discentes. Pela importância 
da discussão do tema, há o planejamento de um desdobra-
mento da palestra em oficinas pedagógicas a serem ofere-
cidas aos docentes, durante o Planejamento Pedagógico no 
ano de 2020.

Profª. Dra. Danielle Aparecida do 
Nascimento Santos, palestrante 
convidada para uma ação de 
formação continuada realizada no 
IFSP – Câmpus Presidente Epitácio
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Motivação em  
sala de aula
Câmpus  São José dos Campos

Júlia Sotto-Maior Bayer (Psicóloga 
IFSP-Câmpus São José dos Campos) 
apresentando o tema da reunião.

A 
s atividades de formação con-

tinuada no Câmpus São José dos 
Campos foram planejadas a partir 
das concepções do professor An-
tônio Nóvoa, da Universidade de 
Lisboa, que aponta para a necessi-
dade de se discutir a educação com base em um contexto 
real. Para ele, práticas educativas eficazes surgem da refle-
xão da experiência pessoal e do compartilhamento entre 
os professores. Portanto, as formações no câmpus têm sido 
pautadas nessa perspectiva.

O relato que se segue é de uma formação realizada 
no momento de planejamento do semestre letivo. Em um 
primeiro momento deu-se a devolutiva do questionário re-
alizado com os professores a fim de conhecê-los e saber 
suas necessidades e interesses nas formações. Logo em 
seguida falamos sobre a função da formação continuada 
no IFSP (resolução) e introduzimos o tema da reunião que 
era a motivação em sala de aula.

Foi enviado aos professores um texto sobre motiva-
ção, do professor Mário Sérgio Cortella, para servir de base 
para nossas discussões. Dividimos os professores em pe-
quenos grupos e lhes entregamos um roteiro de atividades 
para que a atividade proposta acontecesse valorizando o 
protagonismo dos participantes.

Assim, a atividade seguiu as seguintes etapas: um pri-
meiro momento foi apresentada a reflexão de Bernard Charlot 
(professor visitante da Universidade Federal de Sergipe). Para 
ele, quanto mais significativo for o que está sendo ensinado, 
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mais o aluno se põe em movimento (se motiva, na concepção 
de Cortella) para se relacionar com aquele conteúdo. Em um 
segundo momento, foi feita uma discussão em grupo que teve 
como questão norteadora: “Onde o texto de Cortella converge 
com esta reflexão de Bernard Charlot?”. Por fim, foi orientado 
aos participantes: pense em você enquanto aluno e reflita com 
seu grupo:  O que faz com que você goste de assistir uma aula? 
A partir desta reflexão foi indicado que registrassem, em uma 
folha que foi entregue, uma sugestão de atividade para sala de 
aula que pudesse despertar o interesse de seus alunos.

A respeito desta prática, além de refletirmos sobre mo-
tivação e compartilharmos sugestões de atividades, este tipo 
de metodologia traz suas contribuições de modo a estimular 
a capacidade de ler, interpretar, argumentar, relacionar ideias, 
criar; estimular a capacidade de trabalhar em grupo, aprender 
a expor o seu ponto de vista (autoconfiança) aceitando a diver-
sidade de visões e ideias diferentes da sua, para que haja coo-
peração, foco e respeito; desenvolver a autonomia dos alunos.

Após escreverem suas propostas em uma folha entre-
gue à parte, foi criado um mural com as sugestões levan-
tadas. Concluindo a atividade, os professores compartilha-
ram suas reflexões que foram sendo organizadas no quadro 
pela equipe de formação continuada.

Cabe ressaltar que as sugestões dos professores foram 
organizadas em uma apostila que vem sendo compilada por 
esta equipe e será dis-
ponibilizada a todos os 
participantes, em 2020.

Referências
BERNARD, Charlot. Ensinar com signifi-
cado para mobilizar os alunos. Nova Es-
cola.  Edição 223, 01 de Junho de 2009;
CORTELLA, Mário Sérgio. Por que faze-
mos o que fazemos? Aflições vitais sobre 
trabalho, carreira e realização. São Paulo. 
Planeta, 2016.
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A   ideia deste encontro foi sugerida pelos professores, já 
que no início do ano a Coordenadora de Cursos, Profª. Pris-
cilla Adriana Rossi, solicitou que cada professor fizesse ao 
menos uma atividade interdisciplinar durante este ano. Para 
preparar este encontro, mandamos um formulário do Goo-
gle Docs para os professores preencherem sobre atividades 
interdisciplinares que foram desenvolvidas com os alunos 
durante o ano de 2019. O formulário tinha como título “Bate-
-papo sobre ações interdisciplinares no Câmpus Ilha Solteira 
(27/11/2019, durante o III Encontro de Formação Continuada 
do IFSP Ilha Solteira)”, e continha a legenda “Faça aqui sua 
inscrição para falar, no dia 27/11/2019, sobre suas ações in-
terdisciplinares desenvolvidas este ano ou sobre ideias para 
o ano que vem”. Então, o formulário disponibilizava espaços 
para que fossem preenchidas as seguintes informações: 
“Nome do(s) servidor(es) envolvido(s)”, “Resumo da ativida-
de interdisciplinar”, “Tempo necessário para apresentação”. 
Três professores responderam ao formulário, inscrevendo 
suas falas. Cada um teve 10 minutos para falar sobre o pro-
jeto desenvolvido e, depois, disponibilizamos tempo para 
debate entre os pro-
fessores. Participaram 
da atividade todos os 
docentes do Câmpus 
(20) e o setor Sociope-
dagógico. 

O primeiro pro-
jeto apresentado foi o 

Interdisciplinaridade  
no ensino
Câmpus Ilha Solteira
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do professor Marcos 
da Cruz Alves Siqueira, 
que leciona História. 
Ele realizou um proje-
to denominado “KÀSÀ: 
conhecendo os orixás 
por meio da instala-
ção de arte na escola”, 
propondo interdisciplinaridade com Arte, em parceria com a 
Professora Anneli Santos de Souza.  O projeto também teve 
parceria com o NEABI (Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e 
Indígenas) e o NABISA (Núcleo Afro-brasileiro de Ilha Soltei-
ra), da UNESP de Ilha Solteira. O NABISA cedeu para o IFSP 
uma exposição com imagens/desenhos dos orixás da mito-
logia africana. Os alunos estudaram mitologias antigas, histó-
ria africana e arte e prepararam falas sobre os orixás. Então, 
foi realizada uma exposição com as imagens dos deuses da 
mitologia africana no hall da escola e, durante a exposição, 
foram realizadas aulas abertas à comunidade. Os alunos 
participantes do projeto contaram as histórias de cada orixá, 
destacando suas características e desmistificando precon-
ceitos relacionados às religiões afro-brasileiras. 

O segundo projeto apresentado foi o da professo-
ra Cíntia Martins Sanches, que leciona português e inglês. 
Ela realizou uma atividade de Literatura em parceria com o 
professor Maicon José Fortunato, de Filosofia. No primeiro 
bimestre do 1º ano do Ensino Médio, é comum que sejam 
estudados os temas “o que é literatura” e “o que é poesia”. 
Então, a atividade partiu do pressuposto de que poesia e 
filosofia têm algo em comum. Os filosofemas muitas vezes 
coincidem com os temas literários. Além disso, “A Filosofia 
e a Literatura têm em comum o poder da palavra, o cuida-
do com a linguagem que interroga o ser, o nada, o pensa-
mento das origens [...], têm em comum a possibilidade de 
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se instaurarem no domínio da sabedoria” (Paviani, 2009, p. 
62). A essência humana, o indizível, o inefável, as questões 
que não podem ser explicadas ou visualizadas tal como são 
podem ser representadas por meio de imagens – na poe-
sia – ou podem ser discutidas, problematizadas, debatidas 
– na filosofia. Para Nunes (2009, p. 36), “O ético, o religioso 
e o metafísico pertenceriam à categoria do indizível, isto é, 
daquilo que não pode ser articulado proposicionalmente. O 
indizível é o místico. [...] O indizível é o que só pode ser mos-
trado”.  Pensando nisso, os professores escolheram 4 temas 
que são comuns na poesia e na filosofia (amor, liberdade, 
felicidade e morte). Foram selecionados 2 filósofos e 2 po-
emas para cada tema. Os alunos se dividiram em grupos e 
apresentaram seminários sobre como determinado filósofo 
pensou o tema e como o poema trabalhou esse mesmo 
tema. Cada grupo ficou com 1 tema, 1 filósofo e 1 poema.

O terceiro e último projeto apresentado foi o da profes-
sora Kenya Aparecida Alves, que leciona Física e fez inter-
disciplinaridade com inglês, em parceria com a professora 
Cíntia Martins Sanches. O projeto consistiu em um trabalho 
bimestral para as duas disciplinas. Os alunos se dividiram 
em grupos e tiveram que escolher uma cena de filme ou sé-
rie que estivesse relacionada com o conteúdo bimestral de 
física (leis de Newton e Força, no primeiro ano; temperatura 
e calor, no segundo ano). A parte do filme escolhida foi en-
cenada e filmada pelos alunos em inglês, com utilização de 
cenários e figurinos. Além do vídeo da cena, os grupos en-
tregaram relatório por escrito para as duas disciplinas: o de 
física explicava o fenômeno físico constante na encenação; 
o de inglês continha a transcrição da cena em inglês e sua 
tradução para o português (este último poderia ser substi-
tuído pela utilização de legenda nos vídeos, se os grupos 
preferissem). Os vídeos foram avaliados utilizando critérios 
como criatividade, originalidade, apresentação (abertura, 
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desenvolvimento, finalização, qualidade do áudio, edição, 
etc.), texto falado e pronúncia do inglês.

Após as apresentações, abrimos espaço para per-
guntas e comentários dos participantes do encontro. Al-
guns professores comentaram que a ideia de trabalho in-
terdisciplinar é muito 
interessante para que 
os alunos deixem de 
pensar cada matéria 
de forma isolada e, 
além disso, torna me-
nos corrida a vida de 
estudantes que fa-
zem tantas disciplinas 
ao mesmo tempo.

Referências
KI-ZERBO, Joseph. História geral da África: mitologia e 
pré-história da África. Brasília: UNESCO, 2010.
NUNES, B.. Poesia e filosofia: uma transa. In: Rohden, 
L; Pires, C. (orgs.). Filosofia e Literatura: uma relação 
transacional. Ijuí: Unijuí, 2009. 
PAVIANI, J. Traços filosóficos e literários nos textos. In: 
Rohden, L; Pires, C. (orgs.). Filosofia e Literatura: uma 
relação transacional. Ijuí: Unijuí, 2009.
PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos orixás, São Paulo, 
Companhia das Letras, 2001.

Planejamento das 
condições de ensino
Câmpus Caraguatatuba

D  
iante das demandas dos docentes do câmpus, a 

Equipe de Formação Continuada convidou o prof. Dr. Sér-
gio Antonio da Silva Leite (graduado em Psicologia pela 
PUC/Campinas, com mestrado e doutorado em Psico-
logia Experimental pela USP/SP, e atualmente é profes-
sor titular da Faculdade de Educação da UNICAMP) para 
ministrar um minicurso intitulado “Planejamento das 
condições de ensino”. O minicurso foi realizado nos dias 
25, 26 e 27 de julho no Câmpus Caraguatatuba, totali-
zando 12 horas de atividades presenciais. Dada a carac-
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terística prática do curso, foram disponibilizadas ape-
nas 20 vagas, e contou com a participação efetiva de 18 
professores e 01 assistente de alunos. Dos professores 
participantes, estavam presentes os coordenadores dos 
cursos de Licenciatura em Matemática e Física, PROEJA, 
Ensino Médio Integrado e Técnico em Administração.

Os objetivos do curso foram discutir as etapas con-
sideradas relevantes no processo de planejamento e 
desenvolvimento do ensino, identificando e analisando 
as principais decisões que um professor deveria tomar 
para o desenvolvimento adequado do processo de En-
sino-Aprendizagem com seus alunos.

Na ocasião, os conteúdos abordados foram: 
• Conceitos de Ensino e Aprendizagem. Concepção 

tradicional: bases teóricas e críticas. Concepção in-
teracionista: bases teóricas e implicações. A rela-
ção Ensino-Aprendizagem; 

• Definição dos objetivos de ensino: as dimensões 
relevância e clareza. Os objetivos no Projeto Políti-
co Pedagógico do curso. Implicações;

• O início do processo de ensino: o repertório de co-
nhecimentos do aluno como principal referência 
para o professor. A Avaliação Diagnóstica como 
instrumento de apoio para a decisão do professor. 
Implicações;

• Identificação dos conteúdos a serem abordados. Cri-
térios para organização dos conteúdos. Implicações;

• Escolha dos procedimentos de ensino. Definição 
de atividade de ensino. A estrutura das atividades 
de ensino. Possíveis problemas de uma atividade 
de ensino. Definição de procedimento de ensino. 
Atividades análogas e equivalentes nos procedi-
mentos de ensino. Possíveis problemas de um pro-
cedimento de ensino. O ensino ativo. Implicações;
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• Escolha dos procedimentos de Avaliação. Conceito de Avalia-
ção: concepções tradicional e emancipatória. Bases teóricas. 
Possíveis efeitos aversivos da Avaliação. Alternativas para o pro-
cesso de Avaliação visando ao sucesso do processo de Ensino-
-Aprendizagem. Avaliação coerente e contínua. Implicações;

• As questões burocráticas e administrativas e o processo de 
Ensino-Aprendizagem. 
Os conteúdos foram discutidos através de uma estratégia que 

comungou exposições dialogadas e atividades práticas desenvol-
vidas ao longo das aulas e a distância, que culminaram com a ela-
boração de um programa de ensino na área de atuação do aluno 
participante.

O minicurso foi considerado de extrema relevância pelos par-
ticipantes, não apenas pelas discussões teóricas que proporcionou, 
mas pela possibilidade de analisar o próprio planejamento de curso 
que os professores desenvolvem para suas disciplinas e ter a opor-
tunidade de discutir esse planejamento de forma coletiva e siste-
matizada. 

Há uma demanda importante para uma segunda edição desta 
mesma ação, bem como um segundo momento de encontro entre o 
prof. Sérgio Leite e estes participantes para discussão da aplicação 
dos planejamentos realizados ao 
longo do minicurso e as possibi-
lidades de revisão e ajustes nes-
tes planejamentos.

Participantes do mini-curso desenvolvendo  
atividade presencialmente.
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N 
o dia 25 de setembro, foi realizada pela Equipe de For-

mação Continuada (EFC) a reunião prevista no calendário 
acadêmico com o tema: “Canal de Acesso para a Decodifi-
cação de Informações”. 

Os docentes foram instruídos a preencherem uma ava-
liação (http://jleitores.blogspot.com/2013/08/teste-visual- 
auditivo-ou-sinestesico.html) que indica o estilo de apren-
dizagem predominate (visual, cinestésico e auditivo) e 
suas relações com a memória, resolução de problemas e  
comunicação. 

Anterior a esta ação com os docentes, foi desenvolvi-
da com os alunos, por meio da Coodenadoria Sociopeda-
gógica do câmpus, uma atividade de orientação de estudos 
que também tratava sobre os estilos de aprendizagem dos 
alunos (cursos integrado e subsequente). 

Na atividade com os docentes, os mesmos foram 
organizados pelos estilos de aprendizagem predomi-
nantes, sendo que quatro dos 62 docentes participantes 
apresentaram dois estilos predominantes. Assim, fica-
ram distribuídos da seguinte forma: Visual (30), Auditivo 
(4) e cinestésico (28).

Foram formados 7 grupos (3 de docentes com o es-
tilo visual predominante, 1 com o estilo auditivo e 3 com o 
estilo cinestésico). Cada grupo, com exceção do grupo de 
docentes auditivos, foi orientado a elaborar uma atividade 
de apresentação das regras de coleta seletiva para alunos 
com determinado estilo predominante. O quadro abaixo re-
sume a organização dos grupos:
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Grupo Docente Estilo de aprendizagem Discente
Auditivo Livre escolha
Cinestésico Auditivo
Cinestésico Cinestésico
Cinestésico Visual
Visual Auditivo
Visual Cinestésico
Visual Visual

Quadro 1. Grupos de docentes por estilos de aprendizagem e respectivos 
grupos de discentes alvo.

Diferentes atividades foram propostas os grupos. Assim, 
para os docentes que deveriam elaborar uma atividade para 
alunos com estilo cinestésico de aprendizagem receberam 
as seguinte propostas: Simulação de uma área com materiais 
recicláveis, não recicláveis e orgânicos para que os alunos 
realizassem o recolhimento e separação; Elaboração de um 
jogo para a coleta de materiais; Passeio nas dependências da 
instituição para a coleta dos materiais com os alunos.

Para aqueles que iriam elaborar para os alunos com 
estilo visual de aprendizagem foram sugeridas atividades 
como: Formação de grupos para fotografarem exemplos de 
materiais e posterior exposição;

Elaboração de cartazes com os alunos instruindo os 
demais no campus; Apresentação dos latões e baldes. 

Por fim, para os docentes que trabalhariam com os alu-
nos com o estilo de aprendizagem 
auditivo foi proposto: Elaboração 
de podcasts; Estruturação de uma 
rádio do instituto, organizada pelos 
alunos; Atividades de quiz.

As atividades anteriormente 
desenvolvidas pela CSP do câm-
pus possibilitaram aos docentes 
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o conhecimento dos tipos de decodificação da informação 
mais presentes na sala de aula. Juntamente com as carac-
terísticas de cada tipo (quadro 2) foi possível a associação 
de ações pedagógicas com as principais vias de acesso e 
compreensão da informação por parte dos discentes. 

No processo de discussão e elaboração de propos-
tas de atividades desenvolvido na reunião da EFC, os do-
centes assumiram uma postura cognitivamente ativa e 
puderam problematizar dificuldades e aptidões na elabo-
ração de materiais específicos de acordo com os discen-
tes para quem lecionam, além de enfrentarem os desa-
fios de um ensino integrado transdisciplinar, envolvendo 
diferentes disciplinas.

O uso de uma questão do câmpus – a organização da 
coleta seletiva (discutida anteriormente em outras reuniões 
e desenvolvido por uma comissão específica) despertou 
o interesse e motivou a participação dos docentes na ati-
vidade. Sob esta perspectiva a reunião da EFC tornou-se 
um espaço de reflexão mútua sobre um problema real do 
câmpus, no qual os docentes problematizaram e buscaram 
soluções juntos.

Pensar em momentos de reflexão e proporcionar ativi-
dades participativas é uma das propostas e desafios da EFC.
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A Sociedade da Informação 
e a Violência nas Escolas
Câmpus Barretos

A 
 Equipe de Formação Continuada do Câmpus Barretos 

organizou uma palestra intitulada “A Sociedade da Infor-
mação e a Violência nas Escolas”, ministrada pelo Profes-
sor Doutor Sérgio Kodato, docente da Universidade de São 
Paulo. O docente tem formação na área de Psicologia, com 
ênfase em Processos Grupais e de Comunicação, atuando 
principalmente nos seguintes temas: representações sociais, 
violência, escolas públicas, instituição e criminalização. 

O evento ocorreu no dia 30 de outubro de 2019, das 
14h às 16h, no auditório do Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus Barretos. A pa-
lestra abordou a questão da violência no espaço escolar, 
tratando, mais especificamente, da relação entre professo-
res e estudantes, um tema de demasiada relevância para o 
cenário educacional contemporâneo.  Com o surgimento de 
um novo modelo de comunicação, o fluxo das informações é 
intenso, e a violência – fenômeno complexo e extremamente 
preocupante – tem se tornado cada vez mais evidente. Nes-
se sentido, destacou-se a importância da interpretação da 
violência em uma perspectiva holística. Sendo assim, para 
compreender os processos de significação da violência nas 
escolas, o professor recorreu ao método de análise das Re-
presentações Sociais, que tem como perspectiva o rompi-
mento de uma forma individualista de leitura dos processos 
e fenômenos sociais. Trata-se de considerar a realidade con-
creta e historicamente determinada pelas mudanças ocorri-
das na sociedade e na cultura (PAULA; KODATO, 2013).

 A proposta de realização dessa palestra surgiu em uma 
reunião com os membros da Equipe de Formação Continu-
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ada, em que foi iden-
tificada a necessidade 
de se discutir e refletir 
teoricamente sobre 
os principais conflitos 
que perpassam as re-
lações entre profes-
sores e estudantes no 
espaço escolar. 

A palestra con-
tou com a participa-
ção de 42 servidores 
e também estudantes 
da instituição que de-
mostraram interesse 
em participar. 

A participação 
nessa formação re-
força elementos te-
óricos e práticos que 
alinham a prática do-
cente na educação 
crítica e reflexiva de modo a contribuir com a formação de 
cidadãos comprometidos com a construção de um mode-
lo de sociedade mais inclusiva, justa e democrática.

Após a finalização da palestra, todos os servidores 
e alunos foram convidados para um café socializador. O 
intuito do café foi proporcionar um espaço de diálogo en-
tre os participantes de modo que a interação e discussão 
entre os membros do grupo se estendessem em outros 
espaços escolares. 

Segundo Nóvoa (1999, p. 16),
É a partir dos percursos vivenciados na atuação pes-
soal e profissional que a identidade profissional é 
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 Prof. Dr. Sérgio Kodato durante a palestra no 
auditório do IFSP/Barretos.

Servidores do IFSP/Barretos durante a palestra do 
Prof. Dr. Sérgio Kodato.
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construída, descoberta e compartilhada com os seus 
pares e com a instituição em que atua. É nesse espaço 
que vão aparecer as dimensões da formação da identi-
dade e da socialização profissional, ligando-se estrei-
tamente aos aspectos da formação pessoal e da for-
mação acadêmica, ambas concorrendo para a prática 
pedagógica do professor (NÓVOA, 1999, p. 16).

Em suma, destaca-se que a formação continuada é 
fundamental, pois propicia espaços para a reflexão críti-
ca, o diálogo e a tro-
ca de experiências 
acerca das percep-
ções que são viven-
ciadas pelos agentes 
que compõem o am-
biente escolar.
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O adolescente e seus 
impasses: orientações para 
professores e pais
Câmpus Matão

A   atividade foi realizada durante a reunião pedagógica, 
ocorrida em 04/09/2019, no auditório do IFSP Matão. A 
Psicóloga Elisangela Cavichioli, (pós-graduada em Ges-
tão de Pessoas, Membro da Federação Brasileira de Te-

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2236-64072013000200008&lng=pt&nrm=iso
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rapias Cognitivas, Psicóloga de 
Orientação Vocacional e Profis-
sional e Especialista em Controle 
de Stress em Empresas) minis-
trou a palestra “O adolescente e 
seus impasses: orientações para 
professores e pais”.

A Equipe de Formação Con-
tinuada considerou pertinente a 
discussão, pois os jovens têm se 
deparado com um mundo cada 
vez mais dinâmico, com crescen-
tes desafios, dilemas e cobranças 
em meio às próprias incertezas e 
conflitos inerentes à idade. Aliado 
a este cenário, a grande motivação 
do câmpus na escolha do tema foi 
a preocupação com relação aos 
crescentes casos de depressão en-
tre os alunos. Diversos temas foram 
abordados, como os transtornos 
mais comuns na adolescência, o 
bullying, as mutilações, o suicídio, a ilusão da “vida perfeita” das redes 
sociais, o preconceito em relação à depressão, as pressões sociais, etc. 
Foi um importante momento em que os docentes puderam refletir sobre 
seus papéis na formação e desenvolvimento de seus alunos.

A atividade teve 
duração de duas horas 
e contou com a pre-
sença de aproximada-
mente 60 professores.
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Participação de docentes e técnicos-administrativos 
do Campus Matão na palestra  “O adolescente e seus 
impasses: orientações para professores e pais”.

Referências
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N 
o dia 02/10, a professora Dr.ª Ana Archangelo 

(UNICAMP-SP) proferiu a palestra “Funda-
mentos da Escola Significativa” para os alu-
nos do Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas e para os docentes, em ação vin-
culada à formação continuada. 

Em ambas as atividades foram aborda-
dos os pressupostos e fundamentos de uma 
escola significativa e a importância do de-
senvolvimento dos sentimentos de pertenci-
mento, acolhimento e reconhecimento do es-
tudante em relação à escola, assim, a escola 
configura-se como um local de encontro e de 
interação ente alunos, professores e a gestão. 

Partindo do princípio de uma escola 
que deve respeitar os alunos, no cotidiano 
de uma relação escolar, a palestrante apon-
tou caminhos, ou seja, pistas para um con-
texto escolar cada vez mais interativo e sig-
nificativo. A escola significativa é aquela que deve ter 
um ensino significativo inserindo o aluno em um relacio-
namento direto com o mundo.

Cabe destacar a relevância da palestra para o grupo 
alunos pibidianos (Ciências Biológicas), tendo em vista os 
estudos realizados sobre a Escola Significativa, a partir das 
obras da referida professora. Ao longo de 18 meses do Pro-
grama Pibid, a equipe fez o estudo das obras da referida 
autora: “Fundamentos da Escola Significativa” e “Professo-
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Fundamentos da 
escola significativa
Câmpus  Avaré
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res que não jogaram a 
toalha”.  Estas discus-
sões subsidiaram as 
análises críticas das 
experiências vivencia-
das no programa.
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Ciclo de Estudos: a 
Educação em debate
Câmpus Sertãozinho

A   Equipe de Formação Continuada do Câmpus Sertãozi-
nho, ao longo do ano de 2019, promoveu palestras, desen-
volveu projetos e outras atividades, apontadas como ne-
cessárias ou úteis pelos professores e demais participantes 
do processo educacional.

Com o intuito de aprofundar o debate sobre educação, 
uma das atividades que se destacou entre as demandas de 
professores e demais servidores do câmpus,  foi  o “Ciclo de Es-
tudos: A Educação em debate”, que consistiu na leitura e dis-
cussão de um livro por mês, mediado por um(a) professor(a) do 
próprio câmpus, com conhecimento mais aprofundado e que 
tivesse desenvolvido pesquisa acerca do tema em questão.

Os encontros aconteceram no Auditório 2 do câmpus, no 
horário das 14h às 16h, conforme cronograma de discussão:

• 28/02/2019 - Pedagogia do Oprimido – Paulo Freire
• 26/03/2019 - Escola e Democracia - Demerval Saviani
• 25/04/2019 - Ensino Médio Integrado: concepção e con-

tradições – organizado por Gaudêncio Frigotto, Maria 
Ciavatta e Marise Ramos
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• 30/05/2019 - Formação Con-
tinuada de Professores - Fran-
cisco Imbernón; 

• 29/08/2019 - Os três esta-
dos do capital cultural - Pier-
re Bourdieu, capítulo do livro 
Escritos de Educação, or-
ganizado por Maria Alice e 
Afrânio Catani.
Toda a comunidade de Ser-

tãozinho e região foi convidada a 
participar desses encontros por meio de divulgação em ar-
tigo publicado no jornal local de maior circulação e do site 
do câmpus, além dos meios internos de comunicação da 
Instituição. Não houve convocação para tais atividades. 

Será detalhado, nesse relato, apenas o primeiro encon-
tro, em que foi realizada a discussão da obra Pedagogia do 
Oprimido, do educador Paulo Freire. Compareceram e foram 
certificadas 42 pessoas, sendo a maioria formada por profes-
sores e alunos do próprio câmpus. Inicialmente, a mediadora 
fez uma explanação sobre a obra, contextualizando-a histo-
ricamente. Na sequência, em um grande círculo, os partici-
pantes tiveram a oportunidade de debater diversas questões, 
dentre as quais se destacaram as 
relacionadas à necessidade de 
maior diálogo entre professores e 
alunos, à formação crítica no sen-
tido de permitir que os alunos ana-
lisem cada situação e formem sua 
compreensão independente de 
quaisquer ideologias, e relaciona-
das à necessidade de uma postura 
ativa e criadora de melhores condi-
ções para toda a sociedade.
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A escolha deste primeiro tema decorreu de sua importância pedagó-
gica, do entendimento de que seria um bom ponto de partida para a sequ-
ência dos estudos e debates, mas também do momento político delicado 
para a educação pública, com o início de um governo que se demonstrava 
desfavorável ao pensamento crítico e libertador e ao papel transformador 
da educação. Ademais, a intolerância e polarização nas discussões, fossem 
elas presenciais ou por meio de redes sociais virtuais, era sentida no Câmpus 
Sertãozinho de forma muito intensa.

O diálogo, como encontro dos homens para a tarefa comum de saber 
agir, se rompe, seus polos (ou um deles) perdem a humildade. Como 
posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no 
outro, nunca em mim? Como posso dialogar, se me admito como um 
homem diferente, virtuoso por herança, diante dos outros, meros 
‘isto’, em que não reconheço outros eu. (FREIRE, 2013, p. 111)

Os outros quatro encontros do Ciclo de Estudos ocorreram utili-
zando-se do mesmo formato deste primeiro. 

Vale destacar que o feedback dos participantes, ao final do ciclo de 
estudos, após a discussão de todas as obras já destacadas, foi bastante po-
sitivo, a ponto de alguns deles criarem um grupo de estudos no câmpus 
para debates semelhantes. 

A Equipe de Formação também avaliou positivamente a ativida-
de, pois as discussões aconteceram em alto nível de conhecimento e 
solidariedade, com a 
participação espontâ-
nea e ativa de vários 
docentes e alunos de 
licenciaturas, que le-
ram os textos e fize-
ram questionamentos 
interessantes.

R
el

aç
ão

 P
ro

fe
ss

or
-a

lu
no

Referências
ALICE, Maria; CATANI, Afrânio. Escritos de Educação. 
2 ed. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 71-79.
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 54 ed. Rio de Janei-
ro: Paz e Terra, 2013.
FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Ma-
rise. Ensino Médio Integrado: concepções e contradi-
ções. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2012.
IMBERNÓN, Francisco. Formação Continuada de Pro-
fessores. Porto Alegre: Artmed, 2010.



IFSP PRE Caderno de Formação Continuada 2020 47

D 
urante a IV Semana de Direitos 

Humanos, a Equipe de Formação 
Pedagógica em parceria com a co-
missão organizadora do evento convidou a Professora Doutora 
Christina da Silva Roquette Lopreato, da Universidade de Uber-
lândia (UFU), que dedica-se ao estudo de diferentes formas de 
resistência à opressão, com pesquisas voltadas para o anar-
quismo e cultura de paz em Tolstói, Gandhi e Mandela, para mi-
nistrar, no dia 28 de agosto de 2019, a palestra “A promoção da 
cultura de paz na escola”. O evento buscou oportunizar espaços 
de diálogo e reflexão sobre temas que contribuem para uma 
formação ética e cidadã, a partir do oferecimento de diversas 
atividades para toda a comunidade interna e também externa, 
dentre elas a palestra que objetivou problematizar as diferentes 
formas de violência e o entendimento da escola como um es-
paço de acolhimento e de diálogo.

Assim como todos os demais encontros de formação 
pedagógica que ocorrem no câmpus, os professores foram 
convocados e os demais servidores convidados. Além dos 
professores e de membros da Coordenadoria Sociopeda-
gógica, alunos também estiveram presentes no auditório da 
instituição e puderam acompanhar a exposição da Professora 
Christina, que buscou dialogar com o público de mais de 50 
participantes sobre a temática da violência, sobre a importân-
cia de combatê-la e, para tanto, do fortalecimento individual. 
A professora ressaltou a importância de sermos exemplos, de 
aprendermos a lidar com as diferenças e de criarmos redes de 
solidariedade. Ao final, oportunizou espaços para perguntas.  

Entendemos que a educação é componente essencial 
da cultura de paz por ter o potencial de promover o entendi-
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Prof a. Dr a. Christina na palestra “A 
promoção da cultura de paz na escola”
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mento mútuo. Assim, acreditamos que os profissionais da edu-
cação, como mediadores dos processos socioeducativos, são 
necessariamente mensageiros do diálogo, da escuta atenta, 
do respeito às diferenças e, assim, podem e devem contribuir 
para melhorar as relações interpessoais (LOPREATO, 2013). 

Promover a cultura de paz é colocar a paz em ação. As-
sim, se partirmos do princípio de que a paz e os direitos huma-
nos caminham juntos, educar para a paz é necessariamente 
experimentar e difundir os direitos humanos (LOPREATO, 2013). 

Por essa razão, a palestra foi de extrema relevância 
tanto para enriquecer o debate quanto para auxiliar pro-
fessores e membros da Coordenadoria Sociopedagógica a 
desenvolverem uma atividade em que rodas de conversa 
sobre a promoção da cultura da paz na escola foram reali-
zadas com todos os alunos dos cursos técnicos integrados.

Segundo Diskin e Roizman (2002), para obter um im-
pacto real, a educação sem violência deve ser um projeto de 
toda a escola, o qual deve ser planejado, integrado em todos 
os aspectos do currículo escolar, na pedagogia e nas ativida-
des, envolvendo todos  os professores e profissionais da es-
cola, assim como toda a estrutura organizacional da  equipe 
de tomada das decisões educacionais. 

O Câmpus Hortolândia coloca para si o desafio de pro-
mover a cultura de paz como um objetivo a ser alcançado 
dentro do Projeto Po-
lítico Pedagógico. Ou 
seja, traçar estratégias 
para viabilizar uma 
cultura de não violên-
cia, de forma ampla e 
integrada.
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A 
 Equipe de Formação Continu-

ada do Campus Bragança Paulista, 
organizou no dia 05/06/2019, no 
auditório do campus, uma palestra intitulada “Ilustração, Di-
reitos humanos e Jornalismo”, com a finalidade de se propor-
cionar aos servidores reflexão e discussão sobre questões 
ligadas aos direitos humanos e a importância da educação, 
tendo por base o jornalismo e diversas ilustrações. O pales-
trante convidado foi Antônio Carlos de Paula Junior (Junião), 
cartunista e ilustrador.

Tal atividade foi motivada pela realização do evento no 
campus “IV Semana da Diversidade – Minorias: Direitos, Iden-
tidade e Consciência”, realizado entre os dias 03 a 07 de junho 
de 2019. A Semana da Diversidade é realizada anualmente no 
campus Bragança Paulista e aborda diversos temas relacio-
nados aos direitos humanos, diversidade cultural, relações 
étnico-raciais, bem como relações de gênero e sexualidade.

O palestrante apresentou sua trajetória profissional, 
suas ilustrações e expos a relação destas com as temáti-
cas da violência institucional, direitos humanos e racismo, 
apontando a superação destas questões com uma educa-
ção de qualidade para todos.

Pode-se observar que a atividade proporcionou frutí-
feras discussões e compartilhamento de conhecimento en-
tre os servidores que participaram da atividade, sendo que 
a equipe também 
recebeu muitos fe-
edbacks positivos 
sobre o encontro.
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A   palestra ocorreu no dia 07/08/2019, na sala 25 do Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus 
Avançado de Ilha Solteira/SP, a partir de proposta elabo-
rada em conjunto pelas  equipes de Formação Continua-
da, docente e pedagógica. Objetivou-se a formação e os 
esclarecimentos necessários aos servidores do Campus de 
Ilha Solteira quanto aos aspectos legais, sociais e atitudi-
nais que envolvem as questões de gênero e sexualidade 
levando em consideração um fato recente de feminicídio, 
cuja vítima era adolescente, ocorrido no município em que 
o câmpus está inserido. 

Os ministrantes da palestra foram os professores dr. 
Elton Fogaça da Costa e dr. Adailson Silva Moreira, ambos 
docentes da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 
(UFMS), campus Três Lagoas, que falaram ao grupo de pro-
fessores e Setor Sociopedagógico, totalizando 23 servido-
res. O tema especificamente tratado foi, “Violência sexual 
e de gênero sob a ótica do Direito e da Psicologia”, tendo 
em vista que o professor Elton Fogaça da Costa é graduado 
em Direito e o professor Adailson Silva Moreira é Graduado 
em Direito e Psicologia e estuda questões relacionadas ao 
“Gênero e Sexualidade”.

Em uma roda de conversa, primeiramente, o professor 
Adailson abordou as questões sobre gênero e sexualidade, 
enfatizando que toda pessoa deve ser tratada com respeito 
e dignidade. Pontuou que todos temos uma versão pesso-
al e uma versão pública, isto é, individualmente, em nos-
sas mentes, podemos ter a opinião que quisermos sobre 
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as outras pessoas; mas, nas ruas, 
no nosso trabalho, e em público, 
devemos tratar todas as pessoas 
com o mesmo respeito. Lembrou 
ainda, sobre o direito de uso do 
nome social das pessoas transe-
xuais e sobre a utilização do ba-
nheiro destinado ao gênero a que 
escolheram pertencer. Disse que, 
em uma escola, quando se lida com menores 
de idade, é preciso haver diálogo com os pais e 
com a comunidade escolar sobre uma eventu-
al solicitação discente para uso do nome social 
e do banheiro, já que a lei ampara a escolha de 
gênero de cada pessoa.

O Professor Elton iniciou dizendo que a 
temática da violência sexual e de gênero cos-
tuma causar um mal-estar nas pessoas e esse 
é um dos motivos pelos quais essa temática 
deve estar presente em nossos diálogos. Res-
saltando aspectos legais fez uma retomada da 
história dos direitos conquistados pela mulher, citando que, 
no Brasil, até 1840, o marido tinha o direito de matar a espo-
sa em caso de adultério; até 1991, existia a legítima defesa 
em caso de honra para o homem (o marido se livraria de 
uma imposição de pena em caso de adultério); até 1962, a 
mulher casada não tinha direitos civis plenos; apenas na dé-
cada de 1970 a mulher passou a ter o direito de se divorciar 
e apenas em 1979 houve a eliminação de todas as formas 
jurídicas de discriminação contra a mulher.

Após as abordagens de ambos, abriu-se uma roda de 
discussão, e então, os professores fizeram diversas pergun-
tas e comentários e interagiram com os palestrantes. As 
dúvidas foram sobre como agir em situações de bullying; 
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de suas falas.

Palestrante Prof.  
Dr. Adailton Moreira.



IFSP PRE Caderno de Formação Continuada 2020 52

pediram mais esclarecimentos sobre o uso do nome social, 
uso do banheiro e preconceito por parte de outros alunos. 
Após vários assuntos falou-se, também, sobre assédio se-
xual e assédio moral e sobre o fato de os gráficos indicarem 
que a violência de gênero aumentou, quando, na verdade, 
a violência está sendo mais denunciada.
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A promoção da educação 
antirracista
Câmpus: Matão

A   atividade foi realizada duran-
te a reunião pedagógica, ocorrida 
em 06/11/2019, no auditório do 
IFSP Matão. A palestra fez parte 
do calendário referente ao Mês 
da Consciência Negra. A Dra. Ca-
roline Jango – Pedagoga do IFSP 
Campus Hortolândia ministrou a 
palestra “A promoção da educa-
ção antirracista”. 

A escola é um dos espaços 
fundamentais na formação de 
crianças e adolescentes, onde ob-
servam como o mundo se mostra 
e como poderiam ser. Nesse sen-
tido, a palestra trouxe a urgência 
em se discutir e problematizar o 
racismo institucional, que se mos-
tra através da ausência de profes-
sores negros nas instituições, a pouca relevância dada à 
contribuição dos negros na construção social, cultural e 

Palestrante Caroline Jango, 
pedagoga do Câmpus Hortolândia, 
discorre sobre a importância 
da promoção de uma educação 
antirracista.
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econômica do nosso país nos currículos escolares, a au-
sência de negros no ensino superior, evasão escolar da 
população negra, além das demais práticas discriminató-
rias que operam no ambiente escolar. Foi abordado tam-
bém a Lei nº 10.639/03 que estabelece a obrigatoriedade 
do ensino de história da África e das culturas africana e 
afro-brasileira no currículo da educação básica, a falta de 
material didático e de professores preparados para o ensi-
no dessas disciplinas, além da inexistência de fiscalização 
do cumprimento da lei.

A palestrante Caroline Jango ainda nos mostra que 
não é possível haver uma educação antirracista enquanto 
não houver a reformulação dos currículos escolares, para 
que seja resgatada a história do país, bem como para que 
no ambiente escolar, possa se desvelar e desconstruir per-
fis e práticas que fomentam ou promovem a discriminação 
e a exclusão de determinado indivíduo. É preciso promover 
uma educação inclusiva, multicultural e antirracista.

A atividade teve 
duas horas de duração 
e contou com a pre-
sença de aproximada-
mente 70 professores.
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A   Equipe de Formação Continuada do câmpus Capivari, 
em parceria com a coordenadora do Centro de Valorização 
da Vida (CVV) de Piracicaba, Sra. Elaine Soares, realizou no 
dia 18/09/2019, palestra intitulada: “A importância da escu-

A importância da escuta 
na prevenção ao suicídio
Câmpus Capivari
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Setembro Amarelo e a 
valorização da vida
Câmpus Guarulhos

C 
omo parte das ações do Setembro Amarelo, even-

to maior que mobilizou a escola e se desdobrou ao longo 
do mês de setembro (05 a 26/09),  convidamos a equipe 
de voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV) de 
Guarulhos para palestrar para os docentes e servidores do 
câmpus em 18 de setembro de 2019.

A atividade que contou com a participação de 30 ser-
vidores, sensibilizou os participantes para a temática de va-

ta do professor em uma perspectiva de acolhimento dos 
alunos”. O objetivo dessa atividade foi trabalhar o papel e 
a importância da escuta do professor em uma perspectiva 
de acolhimento mais humanizado e especializado dos alu-
nos, que por ventura, apresentassem quadro de sofrimento 
psíquico, visando à prevenção ao suicídio e a outros males 
dessa natureza.  

Nessa atividade, juntamente com os docentes, coor-
denadoria sociopedagógica, Napne e técnico-administra-
tivos do câmpus, foram discutidos temas como: estigmas 
sobre as doenças mentais; mitos e verdades sobre falas 
de ideação suicida; como estar atento ao sofrimento dos 
alunos dentro e fora da sala de aula; e canais e redes de 
encaminhamentos. Findada a atividade, percebemos que 
o tema, antes tido como tabu, passou a fazer parte como 
direcionamento de estratégias de prevenção de doenças 
psíquicas no ambiente da nossa instituição. 

Esta atividade foi desenvolvida na forma de colóquio 
com duração de 2 horas e participaram aproximadamente 
75 servidores.
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lorização da vida, a partir de relatos 
da atuação do CVV e de propostas 
de reflexão sobre situações reais 
com as quais lidamos no cotidiano 
escolar.  

O evento “Setembro Ama-
relo” contemplou ainda em sua 
programação rodas de conversa 
com estudantes e a Coordenado-
ria Sociopedagógica (CSP) sobre 
temas variados no âmbito da saú-
de mental; Além disso, foram feitas 
exibições do documentário “O silêncio dos homens” e do 
filme “Antes que eu vá”, seguidas de debate. Houve também 
palestras organizadas pelo Grêmio Estudantil e conduzidas 
por estudantes sobre depressão e formas de prevenção, 
além da produção de um mural pelos estudantes para ma-
nifestação de sentimentos e troca de apoio entre pares. 
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Palestra com voluntários do CVV com 
a presença de docentes, servidores 
administrativos e psicóloga do câmpus.
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a Encontros de 
Autocapacitação: 
compartilhamento 
pedagógico
Câmpus São João da Boa Vista

D 
urante o ano de 2019, o Câm-

pus São João da Boa Vista pro-
moveu os “Encontros de Auto-
capacitação: compartilhamento 
pedagógico”, iniciativa do grupo 
de formação que em 2018 propôs aos professores e pro-
fessoras reuniões mensais para trocas de experiências da 
prática em sala de aula.

No ano de 2019, seguindo o mesmo projeto, realiza-
mos discussões qualificadas sobre as ações que experien-
ciamos no cotidiano da sala de aula, tais como: atividades 
avaliativas diferenciadas, estratégias de trabalho em grupo 
e metodologias ativas.

As dinâmicas dos encontros se iniciavam com a parti-
lha de uma narrativa de algum acontecido em sala de aula, 
em seguida, fazíamos a discussão desse relato para depois 
dar continuidade às temáticas que elegemos como pauta 
de cada reunião.

As pautas foram sempre discutidas de acordo com a 
necessidade “emergente” do grupo e buscavam dar res-
postas aos anseios de professores e alunos com base no 
referencial de acolhida do outro, da consciência e auto-
consciência de ser com o outro e da responsabilidade e 
responsividade, perspectivas filosóficas Bakhtinianas, filó-
sofo da linguagem que nos ajudou a compreender, através 
de um outro ponto de vista, as possibilidades de práticas.



IFSP PRE Caderno de Formação Continuada 2020 57

Ao final de cada encontro a pedagoga, partícipe dos en-
contros, elaborava um relatório-narrativo, compartilhava no e-
-mail institucional dos docentes, que à medida que liam tam-
bém contribuíam com a escrita. O texto final, registro de cada 
encontro, é arquivado no ambiente moodle, criado para a auto-
capacitação. Além dos registros narrativos, elaboramos outros 
textos que contam dos encontros: check-list de avaliação, pro-
jetos de trabalho, textos de referência e relatos de experiências.

A cada encontro de autocapacitação havia um desafio 
proposto pelo grupo, para observar na prática do dia a dia 
os nossos atos-responsivos (BAKHTIN, 2010, 2011, 2019), re-
ações ativas (e não reativas) que agora, mais conscientes, 
somos provocados a observar.  Muito do que observamos 
foi na relação com os discentes, sujeitos-alvo da nossa prá-
tica e que constroem conosco a autoconsciência. E a partir 
de cada iniciativa nova, empreendida pelos docentes, moti-
vada pelos encontros, aplicada à de sala de aula, colhíamos 
os registros dos alunos através de suas narrativas. 

Os encontros eram mediados pela pedagoga do câm-
pus, também integrante da equipe de formação, e pelos 
professores participantes. No decorrer de 2019 contamos 
com a presença de sete professores frequentes, assim 
como de outros que eventualmente conseguiam participar, 
motivados pelos e-mails com os relatos de encontros ante-
riores todos tomavam conhecimento do que havíamos pro-
duzido no coletivo.

Os encontros foram realizados na sala de aula, espa-
ço em que as carteiras eram organizadas as carteiras em 
círculo e durante duas horas partilhávamos nossas experi-
ências. As reuniões ocorreram de acordo com as datas de 
um cronograma que estabelecemos, não coincidindo com 
nenhuma outra atividade acadêmica. 

Para os encontros de formação e autoformação nos 
apoiamos em três dimensões: 1) uma dimensão política, Es
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com a resolução IFSP 138-2015, que estabelece horas para 
capacitação e formação docente em serviço, de frequência 
facultativa, sob responsabilidade de uma equipe de forma-
ção, presidida pela pedagoga; 2) uma dimensão funcional, 
partilha das narrativas dos professores sobre as práticas em 
sala de aula; 3) e uma última dimensão cognoscente, o ato 
de conhecer, se reconhecer e aprender uns com os outros. 

Os professores sinalizaram, por meio de avaliações, 
que ficaram muito satisfeitos com as interações que esta-
mos estabelecendo e como estamos construindo juntos 
novas práticas, além de se apoiarem enquanto grupo, tor-
nando assim mais seguro suas práticas em sala de aula.

Toda a atividade docente é uma experiência rica e que 
deve ser considerada para o ensino e para a aprendizagem 
de todos, o quão rico é poder trocar exemplos, e não mo-
delos, pois entendemos que ao ouvir estamos construindo 
imagens que no futuro podem tornar-se coisas novas, mo-
dificadas por nossas próprias experiências, pelos alunos e 
alunas e pelas novas condições.

Por fim, citamos o escritor Tardif, autor de pesquisas 
em formação de professores, que responde muito a esse 
projeto:

A carreira é, portanto, fruto das transações contínu-
as entre as interações dos indivíduos e as ocupações; 
essas transações são recorrentes, ou seja, elas modifi-
cam a trajetória dos indivíduos bem como as ocupa-
ções que eles assumem. (...) concebida em conexão com 
a história de vida e de socialização (pré-profissional 
e profissional), a carreira revela o caráter subjetivo, 
experiencial e idiossincrático do saber do professor 
(...). Ela permite, ao mesmo tempo, perceber melhor a 
dimensão historicamente construída dos saberes, do 
saber-fazer e do saber-ser do professor, na medida em 
que estes estão incorporados às atitudes e comporta-Es
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mentos dele por intermédio de sua socialização pro-
fissional. Desse ponto de vista, ela permite fundamen-
tar a prática do professor – o que ele é e faz em sua 
história profissional. (TARDIF, 2010, p.81).

É o que pretendemos enquanto grupo, estabelecer 
uma socialização pro-
fissional que nos per-
mita fundamentar e 
dar sentido à prática 
de ser professor.
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A importância da 
formação continuada
Câmpus Campos de Jordão

A   Equipe de Formação Continuada do Câmpus Campos do 
Jordão, ao longo do primeiro semestre do ano de 2019, notou 
que havia pouco engajamento dos servidores do Câmpus em 
atividades de formação continuada. Tal situação fez com que 
a Equipe em questão buscasse repensar as práticas até então 
utilizadas, bem como tornar-se mais ativa e capilar em relação 
às atividades dos servidores do Câmpus Campos do Jordão. 
Assim, já nas primeiras reuniões do mês de agosto de 2019 
decidiu-se por ouvir as demandas dos principais interessados 
na Formação Continuada. Faltava, no entanto, achar a melhor 
maneira de atingir o máximo de servidores possível.

Após discussões sobre os modelos de pesquisa que 
seriam utilizados, ficou decidido que o melhor modo de sen-
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sibilizar os servidores a colocarem suas demandas seria atra-
vés de um formulário de perguntas que seria disponibilizado 
on-line. Por conta do layout simples e da facilidade de uso, 
escolheu-se a plataforma Google Forms. Feito isso, foi neces-
sário pensar em que tipo de respostas era necessário obter, 
a fim de que as ações da Equipe de Formação Continuada 
do Câmpus Campos do Jordão fossem realmente efetivas e 
pudessem encontrar-se com os anseios dos servidores.  

Dessa forma, escolheu-se um questionário que deve-
ria ser rápido, objetivo e capaz de produzir dados que se-
riam interpretados e, em seguida, transformados em ações 
propriamente ditas. Em primeiro lugar, escolheu-se apre-
sentar a seguinte definição de Formação continuada como 
introdução ao questionário: 

“A formação continuada de docentes e profissionais da 
educação pode ser compreendida como um processo 
contínuo de aprimoramento, qualificação e atualiza-
ção dos especialistas que atuam em práticas educati-
vas junto à comunidade.

O Instituto Federal São Paulo, por meio da Resolu-
ção  no. 138, de 8 de dezembro de 2015, aprovou sua 
política de Formação Continuada, a qual estabelece 
as diretrizes das ações e determina a criação de uma 
equipe em cada unidade de ensino para realizar ativi-
dades permanentes de formação.

Compete às Equipes de Formação Continuada dos 
câmpus trabalhar em conjunto com a Pró-Reitoria 
de Ensino no planejamento e organização das ações, 
elaborar planos de trabalho, participar de eventos, re-
alizar estudos, pesquisar, elaborar e organizar mate-
riais, realizar encontros de capacitação, compartilhar 
e avaliar o desenvolvimento das ações.”Es
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A seguir, elencam-se as questões formuladas e um rá-
pido comentário sobre cada uma delas:

Questão 1 - Você já conhecia essa definição de formação 
continuada? Esperava-se, aqui, compreender o nível de co-
nhecimento dos servidores em relação aos objetivos e à le-
gislação que regem a formação continuada no IFSP. 

Questão 2 - Você participa dos encontros de formação? 
Esperava-se, neste tópico, ter dados objetivos sobre a 
participação dos docentes nos encontros de Formação 
continuada. 

Questão 3 - Você considera que a sua atual participação 
em encontros de formação continuada permite desenvol-
ver novas ideias e propósitos para o seu trabalho? Espera-
va-se, aqui, compreender o nível de autogestão dos servi-
dores em relação à própria formação.

Questão 4 - Priorize os motivos que levam à sua partici-
pação nos encontros de formação: a) Surgimento de novas 
demandas associadas ao meu trabalho; b) Conhecer novas 
perspectivas para tornar o meu trabalho mais criativo e efi-
ciente; c) Debater sobre ideias e experiências com colegas; 
d) Implementar as políticas/medidas da gestão local. Espe-
rava-se, com essa questão, compreender o nível de auto-
gestão dos servidores em relação à própria formação. Tais 
dados seriam capazes de impulsionar ações da Equipe de 
Formação, a fim de validar práticas já existentes no câmpus.

Questão 5 - Quais motivos impedem você de participar dos 
encontros de formação? Esperava-se, nesse ponto, com-
preender as justificativas dos servidores para não priorizar 
os encontros de formação continuada. Tais dados seriam 
fundamentais para a organização dos próximos encontros 
de formação continuada.Es
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Questão 6 - Quando e de que maneira você reflete acerca 
do seu processo de trabalho? Esperava-se, com este item, 
que os servidores refletissem, ao menos naquele instante, 
sobre o trabalho por eles desenvolvido. Os dados gerados 
poderiam ser usados para instigar a reflexão integral e co-
letiva do trabalho em uma Instituição Federal que busca o 
ensino de excelência, que deve integrar-se à comunidade 
através de projetos de extensão e deve fomentar a ciência 
com projetos de pesquisa. 

O formulário para recebimento das respostas foi di-
vulgado pela direção do Câmpus e ficou disponível de 
02 de setembro a 10 de setembro de 2019. Em segui-
da, foram recolhidos os dados e analisados pela Equipe 
de Formação. Com o objetivo de indicar aos servidores 
quais foram as respostas obtidas, no dia 25 de setembro 
de 2019 houve a divulgação dos resultados obtidos na 
Pesquisa sobre formação continuada. O destaque nega-
tivo, no entanto, ficou pela baixa adesão dos servidores 
na resposta ao questionário, apesar dos esforços de co-
municação e divulgação empreendidos, com apenas 24 
respostas completadas no sistema.

Entre os resultados obtidos, notou-se que 75% já co-
nhecia a definição de formação continuada. Sobre a partici-
pação nos encontros, 41,7% responderam que não partici-
pam e 58,3% participam.  Um total de 83,7% sinalizou que a 
participação em encontros de formação continuada permite 
desenvolver novas ideias e propósitos para o seu trabalho.

Quanto às questões abertas, os participantes sinaliza-
ram que entre os motivos que os impedem de participarem 
dos encontros de formação estão: desconhecimento da 
ocorrência dos encontros e dos tópicos abordados (2); horá-
rios conflitantes com aulas e reuniões (4); falta de certificado 
como ouvinte/participante(1); temas diferentes da linha de Es
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atuação ou interesse (2); Não há incentivo para participação 
do pessoal administrativo(1); falta de oportunidade (2).

Por fim, a questão que tratou sobre quando e de que 
maneira que os participantes refletem acerca do seu pro-
cesso de trabalho, as respostas mais recorrentes foram: du-
rante o planejamento; constantemente, porém com mais 
intensidade nos períodos de planejamento do semestre; no 
momento de preparação das aulas; durante as aulas; em 
momentos fora da sala de aula; em momentos de conver-
sa e interação com colegas de trabalho; através de leituras 
e materiais sobre educação; através de cursos, palestras e  
formações; nas RNA’s; durante o próprio trabalho; quando 
há alguma dúvida, busco ajuda constantemente a partir dos 
fracassos diários; semanalmente; diariamente; a todo mo-
mento. 

Esta ação proporcionou aos participantes da Equipe 
de Formação Continuada do Câmpus Campos do Jordão o 
conhecimento de de-
mandas mais impera-
tivas dos servidores e 
orientou novas ações 
com o intuito de alcan-
çar maior capilaridade 
e, consequentemente, 
trabalhar de maneira 
assertiva daquele mo-
mento em diante.
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Ações Inclusivas 
ARTIGO - O artigo apresenta uma reflexão 
sobre a identidade da cultura surda. MATOS, 
Pamela do Socorro da Silva; LOBATO, Lucia-
no Bruno dos Santos. Surdez e cultura como 
representação da comunidade surda. Dis-
ponível em: 
https://cpee.unifesspa.edu.br/images/
anais_ivcpee/Comunicacao_2017/SUR-
DEZ-E-CULTURA-COMO-REPRESENTAO-
-DA-IDENTIDADE-SURDA.pdf. 
Acesso em: 16. Dez. 2019.

FILME – Um importante filme para aqueles 
que começam a se aproximar das comuni-
dades e das culturas surda. “Nada que eu 
ouça” (“Sweet nothing in my ear”): Disponível 
em: 
https://www.youtube.com/
watch?v=EJt9NTNTlwo&t=199s. 
Acesso em: 16. dez. 2019

LIVRO – A obra explica o que é educação 
inclusiva, discute os passos necessários 
para implantá-la e ressalta o que a socie-
dade ganha com esse processo. 
MANTOAN, Maria Teresa E.  Inclusão es-
colar: o que é? por quê? como fazer?. 
São Paulo: Moderna, 2003.

Ensino e aprendizagem
VÍDEO – Apontamentos do Prof. Dr. Ci-
priano Luckesi sobre a avaliação educa-
cional e os desafios para os educadores. 

Link: 
https://www.youtube.com/
watch?v=JqSRs9Hqgtc

Formação Continuada 
VÍDEO - Entrevista com professor Antônio 
Nóvoa sobre rumos da Educação e a For-
mação continuada de professores. Link: 
https://www.youtube.com/
watch?v=KqopJQO3K0E

Temas transversais
VÍDEO – O vídeo “Viver os Direitos Hu-
manos na Escola” apresenta problemas 
cotidianos de muitas escolas brasileiras, 
como situações de desrespeito entre alu-
nos, alunos e funcionários e funcionários 
e pais, discutidas a partir da literatura 
acadêmica. 
STELKO-PEREIRA, A.C., WILLIAMS, L.C.A, 
Viver os Direitos Humanos na escola. Pre-
venir a violência, 2013a.
https://www.youtube.com/
watch?v=NJH9PSVUgf4

LIVRO – O livro discute a violência escolar 
através de temas essenciais para reflexão 
e propostas de intervenções adequadas 
para o enfrentamento da violência.
WILLIAMS, L.C.A.; STELKO-PEREIRA, A.C. 
Violência nota zero: como aprimorar as 
relações na escola. São Carlos: EdUFS-
Car, 2013. 
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https://www.youtube.com/watch?v=EJt9NTNTlwo&t=199s
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Temas diversos
LIVRO - A obra reúne ensaios que ofere-
cem um panorama dos múltiplos interes-
ses e vivências do nigeriano Chinua Ache-
be, um escritor cujo humanismo aponta 
caminhos para a superação de problemas 
de seu continente.
ACHEBE, Chinua. A educação de uma 
criança sob o protetorado Britânico. En-
saios. Tradução: Isa Mara Lando. Compa-
nhia das Letras, 2009. Disponível em: 
https://www.companhiadasletras.com.
br/trechos/12737.pdf .  
Acesso em: 07 set 2019. 

ARTIGO – O artigo analisa a produção so-
cial das escolhas realizadas pelas famílias 
dos estudantes do ensino médio do Insti-
tuto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia de São Paulo (IFSP) em relação ao 
ensino superior. 
BANDERA, Nicolau Dela. 2016. A Escolha 
da tradição: o campo dos possíveis para 
os estudantes do IFSP. Educação e Reali-
dade. V.41, n.3, pp. 809-832. 
Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/edreal/
v41n3/2175-6236-edreal-51136.pdf>.  
Acesso em: 07 set 2019.
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