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Realização



Breve histórico

• Início em 2015 – formação de 04 professoras
de uma escola de referência do ensino
médio, Olinda/PE

• Ano 2016 – implementação das HSEV com
alunos das 3 séries do EM. Total: 300

• Ano 2017 – continuação (em curso)



Razões para desenvolver habilidades 
socioemocionais e valores na escola

• O clima emocional tem forte influência no
desempenho dos alunos.

• A qualidade de aprendizagem é em grande parte
influenciada pela qualidade dos processos que ocorrem
na sala

• Existe uma relação direta entre o desempenho dos 
estudantes e a relações na escola (UNESCO, 2001)



(DELORS, 1998)

ATENDE AOS PILARES DA EDUCAÇÃO: 
APRENDER A SER E VIVER JUNTO



Pressupostos teóricos
• Assumimos que o ser humano é constituído de uma natureza

multidimensional e que a sua plenitude depende do quanto ele
se compromete com o próprio autodesenvolvimento

• Assumimos que o sentir interfere também em nosso modo de
pensar e de agir.

• Assumimos que é tarefa da Educação cuidar integralmente do ser
humano no ambiente escolar, o que inclui além dos aspectos
cognitivos, o manejo das emoções e suas consequências.

• O amadurecimento das relações humanas intra e interpessoais
depende de um cultivo, portanto, reconhecemos a importância
do processo educativo estimular a consciência e a coerência
entre sentir, pensar e agir.
– (RÖHR, 2010; CASEL, 2013, 2015; GROP, 2009; PÉREZ-GONZALEZ; GARRIDO, 2011; ALZINA; PÉREZ-

GONZÁLEZ; NAVARRO, 2015; CASASSUS, 2009; POLICARPO JR. et al., 201; WILBER, 2006, 2007, 2010, 
2011, 2013.)



Objetivo Geral

Estimular nos professores e
alunos o desenvolvimento
de aspetos das habilidades
socioemocionais e valores
para possibilitar maior
consciência e coerência
entre sentir, pensar e agir.

HSEV

Autoconsciência

Autogestão

Consciência 
Social

Habilidades 
Relacionais

Tomar decisões 
responsáveis

Conectar-se a si e aos outros

PRINCIPAIS TEÓRICOS: RÖHR, 2010; CASEL, 2013, 2015; GROP, 2009; PÉREZ-GONZALEZ; 
GARRIDO, 2011; ALZINA; PÉREZ-GONZÁLEZ; NAVARRO, 2015; CASASSUS, 2009; POLICARPO JR. et 
al., 2001; WILBER, 2006, 2007, 2010, 2011, 2013.



Objetivos Específicos

1) Planejar e executar atividades que favoreçam o

autoconhecimento e a autogestão das emoções, dos

pensamentos e das ações;

2) Promover empatia, consciência social e habilidade para

relacionar-se no ambiente escolar consigo mesmo e com

os outros;

3) Estimular a tomada de decisões responsáveis orientada

por valores respeitando os próprios limites e dos demais.



Metodologia

• Pesquisa exploratória e longitudinal (2015-2018),
de abordagem quali-quantitativa

• Quantitativa – Escala de compreensão de
aspectos de habilidades socioemocionais e de
valores (ECAHSEV)

• Qualitativa - Pesquisa-ação participativa - rodas
de conversa, grupos focais, entrevistas semi-
estruturadas, diários de campo, escuta sensível



Projeto de extensão

OBJETIVO GERAL

ELABORAR MATERIAIS DIDÁTICOS GRAFICAMENTE

TRATADOS POR DESIGNERS VOLTADOS PARA O

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES

SOCIOEMOCIONAIS E DE VALORES EM UMA ESCOLA

DE REFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OLINDA/PE



Projeto de extensão

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o design de materiais 

voltados para as HSEV

2. Realizar diagnósticos para tratar graficamente os materiais e
atividades pedagógicas voltadas para as HSEV;

3. Desenvolver uma identidade visual para os materiais criados por este
grupo de pesquisa;

4. Avaliar o material utilizado nas atividades pedagógicas com os alunos
5. Desenvolver uma página do facebook junto com os alunos da EREM

para promoção de temáticas relacionadas com o Projeto



ELABORAÇÃO DE 
MATERIAIS

PESQUISAEMHABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS NAEDUCAÇÃO
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ELABORAÇÃO DE MATERIAIS
Atividade: Dicionário emocional







Diagramação de um livreto



DESENVOLVIMENTO DE PÁGINA NO FACEBOOK

• Promoção de temáticas relacionadas com o
projeto Conecte-se.

• Postagens são de acordo com as experiências
vividas pelos alunos durante o projeto,
visando autoconsciência, autogestão,
consciência social, habilidades relacionais e
tomada de decisões responsáveis.



Pesquisa de mídias sociais como
referência para criação da página

Páginas selecionadas:

• Doses Diárias de Amor e Respeito Próprio

• Textos cruéis demais para serem lidos 
rapidamente

• Para largar o rivotril

• Hiro



• Exemplos:



• Exemplos:



1. AÇÕES REALIZADAS

• Processo seletivo dos alunos que
participarão deste projeto para constituir
um grupo específico de trabalho

1. Visitas à escola para apresentação do projeto
aos professores
2. Elaboração e aplicação do questionário para
sondar o interesse dos alunos dos 2º anos “A”, “B”
e “C”.
3. 39 alunos interessados



Publicidade
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REDES DE COOPERAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA COM E-
LEARNING NA ÁREA DE TECNOLOGIAS E GESTÃO DO 

IFPE CAMPUS RECIFE

Dr.ª Iraneide Pereira da Silva e Marianna Melo Pamplona

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO



PARTICIPANTES

Coordenadora Geral: 
 Dr.ª Iraneide Pereira da Silva

Professores Participantes: 
 Erick Viana da Silva
 Rodrigo José de A. M. A. dos Santos
 Inês Girlene dos Santos Monteiro
 Jurandyr Aquino



PARTICIPANTES

Estudante Bolsista: 
Marianna Melo Pamplona

Estudantes Colaboradores:
 Cynthia Canuto de Oliveira
Mateus Valdevino de Siqueira
 Thales Henrique Castro de Barros
 Ramon Jorge Valença Wanderley
 Caio Moreira Gomes
Michael Barney Galindo Junior





OBJETIVOS

Objetivo Geral: 

 Ofertar cursos de extensão de curta duração

na área de TECNOLOGIA E GESTÃO, através

do ambiente virtual de aprendizagem, na

plataforma gratuita moodle.



OBJETIVOS

RELATIVOS AO PDV - FORMAÇÃO DE REDE DE 
COOPERAÇÃO

 Desenvolver e compartilhar trabalhos e 
ações inovadoras com outros pares, nacionais
e/ou estrangeiros;

 Ampliar a troca de saberes entre discentes e 
a comunidade externa.



OBJETIVOS

Objetivos específicos: 

 Aprofundar a formação dos estudantes como

extensionistas, visando sua intervenção

qualificada em diferentes espaços

profissionais;

 Formatar, no mínimo, 02 cursos na área de 

TECNOLOGIA E GESTÃO; 



OBJETIVOS

Objetivos específicos: 

 Produzir materiais de divulgação (material 

digital);

 Produzir trabalho acerca da experiência

vivenciada e suas repercussões na

comunidade atendida e no grupo executor.



PRINCÍPIOS DO PROJETO

"Compreende que a formação dos estudantes
está baseada na visão do homem, da
sociedade e de um mundo que se
compromete com a criação conjunta de um
sistema educacional democrático e inclusivo".
(VIANA, 2016)



PRINCÍPIOS DO PROJETO

 PROTAGONISMO ESTUDANTIL

 CONSTRUÇÃO COLABORATIVA

 INTERNACIONALIZAÇÃO

 DEMOCRATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO



HISTÓRICO

 Surgiu da exitosa experiência do Programa
Despertando Vocações para Ciências Agrárias -
IFPE Campus Vitória.

 Resultados expressivos - Aumento de 66% na
procura pelo curso técnico integrado ao Ensino
Médio em Agropecuária, e de 40% pelo
integrado em Agroindústria (IFPE, 2016 p.7).



 PDV Agro.



DIRETRIZES

 Aprendizagem em ambiente virtual, sob 
coordenação dos orientadores;

 Os extensionistas são capacitados a utilizar a 
ferramenta pedagógica na função de tutores
virtuais com habilidades para gerenciar a 
plataforma.



DINÂMICA

 Os cursos de extensão são preparados pelos
orientadores junto aos estudantes utilizando a 
plataforma virtual;

 Estudantes das áreas de tecnologia e gestão
do IFPE Campus Recife e professores da 
Educação Básica Técnica e Tecnológica (EBTT).



CONTEXTO

 O crescimento do ensino a distância (EAD) no 
Brasil por expansão tecnológica, inclusão
digital e flexibilidade de tempo e economia;

 Formação dos estudantes ao se adequarem
aos instrumentos tecnológicos também
utilizados no mundo do trabalho;



CONTEXTO

 Possibilidade de democratização do 
conhecimento e socialização de experiências
entre atores sem dispêndio de recursos
financeiros.



O CURSO DE EXTENSÃO

 Cursos com elementos contextuais dos 
conteúdos específicos curriculares da área de 
TECNOLOGIA e GESTÃO;

 Certificação de curso de extensão de 40h;
 Meta de alcançar entre 100 e 400 pessoas;
 Todos atores de instituições de ensino

ofertam os cursos voluntariamente.



O CURSO DE EXTENSÃO

 Dinâmica de organização interna - Através de 
redes de colaboradores voluntários de várias
instituições;

 Aos estudantes, é sugerido que não se 
matriculem em mais de 02 cursos, visando
um melhor aproveitamento e democratização
da disponibilidade de vagas.



PROPOSTAS DE CURSOS DE EXTENSÃO 40H NAS 

ÁREAS DE GESTÃO E TECNOLOGIAS

•PA1.012017 INTRODUÇÃO AO USO DO AMBIENTE MOODLE - Profª Inês

Monteiro SEDUC-PE

•PA1.022017 GESTÃO DE TURISMO DE EXPERIÊNCIAS – Prof. Rodrigo Ataíde

IFPE

•PA1.032017 DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS ESTRUTURAIS NA CONSTRUÇÃO

CIVIL – Técnico Edificações Matheus V. Siqueira

•PA2.042017 TURISMO RURAL PEDAGÓGICO UMA MERCADO SUSTENTÁVEL

– Prof. Erick Viana IFPE



PROPOSTAS DE CURSOS DE EXTENSÃO 40H 
NAS ÁREAS DE GESTÃO E TECNOLOGIAS

• PA2.052017 GESTÃO DE RESÍDUOS E BIOCONSTRUÇÕES – Prof. Jurandy

Aquino

• PA3.062017 GESTÃO DE PESSOAS E OS DESAFIOS DE INTEGRAÇÃO

CORPORATIVA.

• PA3.072017 USO DE TIC EM AMBIENTES EDUCATIVOS – Prof.ª Norma

Sminorvitchs – Universidad Tecnologica de Mendoza.



OBJETIVOS PARCIALMENTE ALCANÇADOS

 Qualificação do estudante no uso da 

plataforma moodle; 

 Preparação de estudantes em cursos na área 

de tecnologia e gestão; 

 Formatação do primeiro curso proposto de 

gestão com 40h, com o tema “Turismo

pedagógico no meio rural”.



METODOLOGIA
 Reuniões semanais entre extensionistas e 

orientadores;
 Planejamento e acompanhamento das metas e 

objetivos;
 Pesquisa bibliográfica e de materiais didáticos, 

como vídeos, artigos e pesquisas para 
montagem do curso ofertado na plataforma
moodle;

 Atualmente em desenvolvimento o curso sobre
o turismo rural pedagógico.



ETAPAS DO PROJETO

 Reunião anual PDV;
 Apresentação de Banner no I JIPEEIS - IFPB;
 Capacitação e estudo na plataforma MOODLE;
 Expo Tec IFPE - Campus Recife;
 Curso i9 PDV;
 Cursos de formação;
 Elaboração de cursos online na plataforma Moodle;
 Divulgação dos cursos fomentados;
 Publicação de trabalho;
 Congresso Internacional PDV - COINTER PDV 2017 -

IFRN 04 a 08 de Dezembro de 2017



PÚBLICO ALVO

 Alunos do IFPE;

 Professores EBTT;

 Comunidade externa ao Instituto.



LOCAL DE REALIZAÇÃO

 As reuniões, cursos e eventos são realizadas

no Instituto Federal de Pernambuco - IFPE 

Campus Recife.



MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS

 Materiais Utilizados: Sala para orientação de 

estudos, computadores para pesquisa e 

elaboração de material didático, máquina de 

xerox, impressora e papéis. Plataforma

instalada e hospedada em servidor proprio do 

PDV. 



MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS

 Métodos Utilizados: Reuniões presenciais e 

online semanalmente com coordenadores, 

extensionistas e colaboradores.



PLATAFORMA MOODLE

PDVLEARNING

Site: pdvlearning.pro.br



PAGINA INICIAL PDV LEARNING





APRESENTAÇÃO PORTUGUÊS/ESPANHOL





CURSO EM CONSTRUÇÃO







RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES PARCIAIS À 

COMUNIDADE

 Formação complementar totalmente gratuita
por meio dos cursos como o PDV Learning e o i9 
disponíveis para discentes e comunidade;

 Através das ações, é despertado o interesse
pelos cursos do IFPE com o intuito de reduzir a 
taxa de abandono escolar;



RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES PARCIAIS À 
COMUNIDADE

 Acesso a conhecimentos e experiências nas
áreas de tecnologia, empreendedorismo e 
gestão.



ATIVIDADES DE EXTENSÃO

 Expo Tec IFPE;
 III Ciclo de palestras: A gestão no todo;
 Curso i9 PDV 2017;
 Banner com o Tema: Turismo Criativo e 

Sustentabilidade - I Jornada Internacional de 
Pesquisa, Ensino, Extensão, Inovação e 
Sustentabilidade - I JIPEEIS/IFPB;

 Mobilidade Internacional.



ATIVIDADES DE EXTENSÃO



ATIVIDADES DE EXTENSÃO

JIPEEIS/IFPB



ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Curso i9



ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Curso i9



ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Curso i9



ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Expo Tec IFPE



ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Expo Tec IFPE



MOBILIDADE INTERNACIONAL



MOBILIDADE INTERNACIONAL



COINTER PDV 2017



PROTOTIPAGEM ELETRÔNICA COM 
PLATAFORMAS DE HARDWARE LIVRE

ARTHUR L. CASTRO / MICHEL H. S. NASCIMENTO

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA



AGENDA

• Curso de Sistemas embarcados com ênfase 
em Arduino e IoT

• Projeto Capibalabs
– Introdução

– Topologia

– Resultados e Discussões

• Conclusão



CURSO DE SISTEMAS EMBARCADOS COM ÊNFASE 
EM ARDUINO E IOT

• Coordenador:
– Marco Antônio Domingues

• Equipe do projeto:
– Anderson Moreira
– Carlos Magno
– Évio Rocha
– Fernando Carvalho
– Luiz Fernando Miranda
– Marcus Vinicius
– Paulo Guedes

• Existem outros colaboradores (alunos, administrativos, voluntários) no total de 14 
pessoas envolvidas.



CURSO DE SISTEMAS EMBARCADOS COM ÊNFASE 
EM ARDUINO E IOT

• Curso voltado para professores, servidores e alunos do IFPE



CURSO DE SISTEMAS EMBARCADOS COM ÊNFASE 
EM ARDUINO E IOT



CURSO DE SISTEMAS EMBARCADOS COM ÊNFASE 
EM ARDUINO E IOT

• Módulos do Curso

– Módulo I

– Módulo II

– Projetos dos Alunos



CURSO DE SISTEMAS EMBARCADOS COM ÊNFASE 
EM ARDUINO E IOT

• Projetos dos Alunos
– Monitoramento Atmosférico
– Monitoramento de Sala de Aula
– Monitoramento de Umidade do Solo para Irrigação
– Predição de Falhas por Monitoramento de Corrente
– Rede de Sensores conectada a um software 

supervisório – Protocolo Modbus RTU
– Robô de Batalha
– Sun Tracker



CURSO DE SISTEMAS EMBARCADOS COM ÊNFASE 
EM ARDUINO E IOT



CURSO DE SISTEMAS EMBARCADOS COM ÊNFASE 
EM ARDUINO E IOT

http://www.iot.recife.ifpe.edu.br



PROJETO CAPIBALABS

• Objetivo:

– Implementação da IoT para Monitoramento 
Ambiental



PROJETO CAPIBALABS

• Inspiração

Irrigação Criação de Gado Fazenda de pesca

Armazenamento
e logística

Saúde Água fresca



PROJETO CAPIBALABS

• Alguns problemas que podem ser 
resolvidos



PROJETO CAPIBALABS

• Topologia



PROJETO CAPIBALABS



PROJETO CAPIBALABS

file:///C:/Users/ARTHUR/Desktop/Práticas Arduino/Códigos/Acionando_Cargas_via_Bluetooth/Acionando_Cargas_via_Bluetooth.ino
file:///C:/Users/ARTHUR/Desktop/Práticas Arduino/Códigos/Acionando_Cargas_via_Bluetooth/Acionando_Cargas_via_Bluetooth.ino


PROJETO CAPIBALABS



PROJETO CAPIBALABS



PROJETO CAPIBALABS



PROJETO CAPIBALABS



PROJETO CAPIBALABS

Simulação do Monitoramento via página Web após a distribuição dos sensores



PROJETO CAPIBALABS

• Participação do Capibalabs no ENTEC 2017



DISCUSSÕES

• Desafios
– Custo

– Segurança

– Tecnologia

– Precisão

• Próximos Passos



Obrigado!



SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL & DESIGN DE SUPERFÍCIE: 
CONECTANDO SABERES POR MEIO DA ATIVIDADE DE EXTENSÃO

FILLIPE ANTÔNIO BEZERRA DE SOUZA; 
WANIEVERLYN DE LIMA SILVA.

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

Coord.: Eliana Virgínia Vieira de Melo
Profª. Colabor.: Eugênia de Paula Cordeiro



1 INTRODUÇÃO

• Problematização da conservação ambiental

Relevância do tema

• Despertar a criatividade por meio de atividades 
de abstração

Criatividade

• Construir contexto em que se tornará possível o 
despertar do olhar empreendedor

Empreendedorismo



Objetivo Geral

• Promover ações de sensibilização ambiental a partir da exposição 
dialogada dos conceitos e técnicas do Design de Superfície para 
alunos de uma escola pública em Recife.



Objetivos Específicos

– Desenvolver encontros de sensibilização sobre temáticas envolvendo 
os temas;

– Construir nas oficinas padrões de estamparias com elementos da 
natureza, que serão aplicados em produtos que promovam a 
sensibilização;

– Despertar nos estudantes, um olhar empreendedor para aplicação 
prática dos elementos que serão desenvolvidos nos encontros da 
oficina.



Ecologia

Meio 
Ambiente

Design de 
Superfície

Estamparia

Encadernação

Empreendedorismo

TEMAS
ABORDADOS



Ecologia

• Biodiversidade;

• Nicho Ecológico;

• Habitat;

• População;

• Comunidade;

• Ecossistema;

• Biosfera.



Meio Ambiente

• Biomas brasileiros;

• Recursos naturais;

• Preservação;

• 5 erres do M.A.
Reduzir;

Reaproveitar;

Reciclar;

Repensar;

Recusar.



Design de Superfície

• Denominação recente no Brasil, que se refere a definir todo o 
projeto elaborado por um profissional designer, no que diz respeito 
ao tratamento, formas e cores utilizadas numa superfície industrial, 
ou não.

• Abrange o Design têxtil,  de papéis, de plástico, cerâmica, 
emborrachados etc.







Design de Superfície

• A tendência do mercado atual é maior opção de escolhas de 
customização e personalização de produtos;

• A indústria têxtil, por exemplo, lança no mercado de 300 a 400 
novas estampas a cada três meses.

• O concurso Estampa Brasil é um exemplo disso.





Contato com as ferramentas gráficas



Encadernação



Empreendedorismo

• É a disposição para identificar 
problemas e oportunidades e 
investir recursos e 
competências na criação de 
um negócio, projeto ou 
movimento que seja capaz de 
alavancar mudanças e gerar 
um impacto positivo.



2 METODOLOGIA E DISCUSSÃO DAS AÇÕES 
DESENVOLVIDAS

• Modificações necessárias no projeto;

EE Joaquim Xavier 
de Brito

EREM Prof. Cândido 
Duarte



3 ETAPAS DO PROJETO

• Preparação











Apresentação da Oficina | Dia 20/06



Oficina Design & Meio Ambiente

• Duração: 3 a 4 meses

• Local: EREM Professor Cândido Duarte

• Dia: Terça-feira

• Horário: 9h30 às 11h10

• Início: Julho de 2017



4 IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS

Fe
ve

re
ir

o
 e

 M
ar

ço • Revisão 
Bibliográfica;

• Preparação 
para a 
oficina.

M
ar

ço • Revisão do 
Projeto

A
b
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l e

 M
ai

o • Formação nas 
ferramentas 
gráficas



4 IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS
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o • Reuniões 
entre os 
bolsistas e 
com a 
coordenadora

M
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 a
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o • Contato com 
a escola 
anterior

M
ai
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 e
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u

n
h

o • Contato com 
a nova escola



5 RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES PARCIAIS DO 
PROGRAMA/PROJETO À COMUNIDADE

• Esclarecimento de dúvidas pelo contato com os alunos do IFPE a 
respeito do Ensino Superior e Mercado de Trabalho;

• Possibilita o contato com softwares gráficos;

• O desperta empreendedor;

• Discutir a temática ambiental, sensibilizar o educando pelo olhar 
diferencial do design;

• Promover a reflexão sobre ações positivas e negativas para a 
natureza



6 PERSPECTIVAS FUTURAS

• Colocar em prática tudo o que foi preparado;

• Discutir sobre Ecologia, sustentabilidade, recursos naturais, estética 
e natureza e design de superfície;

• Executar encontros dinâmicos e objetivos, para abertura  e 
esclarecimento de ideias;

• Ajudar os estudantes a se encontrarem numa possível profissão;

• Exposição na escola e apresentação no OCUPE DESIGN 2017.



7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. A política dos 5 R’s.
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Projeto de Extensão:

ADAPTAÇÃO DE MAPAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA PARA 
ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL EM ESCOLAS DE 

RECIFE- PE

Estudantes bolsistas:

Maria Vitória da Silva Felipe
Marinalva Edite Bezerra

Prof. Orientador
Msc. Marcelo Ricardo Bezerra de Miranda



MOTIVAÇÃO DO PROJETO

O projeto foi concebido dentro do universo da Geografia no Campus Recife, visando o

garantir a aprendizagem dos estudantes com Deficiência Visual no ensino de Geografia,

especialmente, o cartográfico.

Acreditamos que devido a falta de materiais adequados para trabalhar com estudantes com

Deficiência Visual, os decentes acabam sentindo muita dificuldade no ensino desses

estudantes. Assim, o projeto irá estimular procedimentos didáticos mais dinâmicos e

tornarão suas aulas mais fáceis e atraentes para os estudantes com essa particularidade.

Oportunizar conhecimentos aos estudantes da Licenciatura em Geografia a partir do

acompanhamento e divulgação dos resultados desse projeto que visa desenvolver

habilidades específicas para a atuação no ensino da educação especial de pessoas com

Deficiência Visual.



JUSTIFICATIVA

Muitos estudos apresentam argumentos que caracterizam 

desafios para a educação brasileira.

Para Sá et. al. (2007) a falta da visão

desperta curiosidade, interesse,

inquietações e não raro provoca grande

impacto no ambiente escolar.

Romagnolli (2008, p. 7) cita que, a

Declaração de Salamanca, assegura que

“as pessoas com necessidades

educacionais especiais devem ter

acesso às escolas comuns que deverão

integrá-las numa pedagogia

centralizada na criança, capaz de

atender a essas necessidades” .

Mantoan e Prieto (2006) destacam que a

formação profissional é de suma importância para

o desenvolvimento de ações educacionais, e em

especial para os profissionais das redes públicas

de ensino.

[...] O mapa é uma representação codificada de

um determinado espaço real. Podemos até

chamá-los de um modelo de comunicação, que

se vale de um sistema semiótico complexo. A

informação é transmitida por meio de uma

linguagem cartográfica que se utiliza de três

elementos básicos: sistemas de signos, redução

e projeção. Ler mapas, portanto, significa

dominar esse sistema semiótico, essa

linguagem cartográfica. (ALMEIDA E PASSINI,

1991, p. 15).



OBJETIVOS
GERAL

Desenvolver mapas adaptados sensorialmente para o estudo de Geografia do

ensino fundamental ministrado para estudantes com deficiência visual.

ESPECÍFICOS

Verificar como são utilizados os mapas no ensino de Geografia para estudantes

com deficiência visual de nível fundamental em escola pública da Cidade de

Recife;

Promover adaptação de mapas para leitura sensorial tátil sobre as principais

temáticas geográfica do Brasil;

Estimular professores que atendam estudantes com DV, ou os interessados, a

desenvolver adaptação visando garantir uma igualdade de diretos para estudantes

videntes ou cegos.

Confeccionar um álbum seriado contendo os mapas táteis mais importantes para

o ensino de Geografia do ensino fundamental.



REFERENCIAL  TEÓRICO

Foi analisado vários artigos que 

abordam essa temática de educação da 

pessoa com deficiência visual.

Visando aprofundar os 

conhecimentos e referenciar 

experiências e práticas 

desenvolvidas sobre o tema.

NUNES, Sylvia; LOMÔNACO, J. F. B. O 

aluno cego: preconceitos e 

potencialidades. Psicologia Escolar e 

Educacional, v. 14, n. 1, p. 55-64, 2010.

Visando uma compreensão do

universo dos alunos com deficiência

visual e refletir suas potencialidades.

SILVA, Natalí Sala da; OLIVEIRA, Thereza Cristina 

Bastos Costa de. CONVIVENDO COM A 

DIFERENÇA: A INCLUSÃO ESCOLAR DE 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL

Esse estudo trata da importância e da 

necessidade de adaptações tanto nos 

profissionais quanto na estrutura.

ANDRADE, Leia de; PAULA SANTIL, 

Fernando Luiz de. Cartografia tátil: 

acessibilidade e inclusão social. Revista 

Museologia e Patrimônio, v. 3, n. 1, p. 

74-81, 2010.

Esse material reflete sobre o material 

metodológico utilizado na pesquisa.



ETAPAS EM DESENVOLVIMENTO

AÇÕES PERÍODO LUGAR

Estudo de aproximação sobre o que é 
educação inclusiva e maior compreensão 
da proposta do projeto

Fevereiro / Março IFPE

Estudos de aprofundamento do tema
inserido e discussões sobre problemáticas
encontradas.

Todos os meses IFPE

Visita à Escola para formalizar parceria Início de março Escola Cônego Rochael Medeiros

Reunião com equipe multifuncional da 
escola

março Escola Cônego Rochael Medeiros

Reunião com o professor da disciplina de 
geografia

Início de maio Escola Cônego Rochael Medeiros

Entrevista com docentes para observar o
entendimento dos mesmo sobre educação
inclusiva

Fim de maio Escola Cônego Rochael Medeiros

Compra de Materiais para a confecção dos 
primeiros mapas

Em andamento Lojas Comerciais diversas



PÚBLICO ALVO DO PROJETO

Público atendido Forma

02 Estudantes com deficiência visual e 01 estudante com

baixa visão na Escola Cônego Rochael de Medeiros

Direta

02 Professores que atuam com estudantes DV na escola

Cônego Rochael de Medeiros.

Direta

01 Professor de apoio da Escola Cônego Rochael de

Medeiros

Direta

877 estudantes da Escola Cônego Rochael de Medeiros Indireta

100 formandos da Licenciatura em Geografia do IFPE Indireta

Demais escolas que atendam estudantes com DV. Indireta



Perspectivas futuras 

Fonte: Curso de Geografia -

UEG - Campus Iporá

e Google imagens

Fonte: Manga Estúdios

e Google imagens. 



Exemplo de produção



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O direito ao acesso às escolas em ensino regular aos alunos com deficiência
visual levou a ruptura de paradigmas. No entanto, é notável as dificuldades na
realização do direito à acessibilidade; são encontrados diversos problemas como
o despreparo dos profissionais, a não aceitação familiar, estrutura física não
adaptada das instituições, falta de material didático específico, entre outros.

Dessa forma o projeto tem como proposito a realização de melhorias das
práticas didático-pedagógicas pensadas dentro da perspectiva da inclusão, mais
diretamente com a confecção de mapas tátil sensorialmente ao ensino da
Geografia. O projeto tem como enfoque o uso do recurso didático como
ferramenta do processo de ensino/aprendizagem aos DVs e videntes, além de
agregar conhecimento/habilidade para nossa formação profissional. Estamos
ainda na fase parcial do projeto, com escolhas de materiais e verificação para
construção do álbum.

A inclusão só resultará em sua plenitude quando todos tiverem iguais
condições de acesso e as pessoas com deficiência for percebidas através de suas
potencialidades e singularidade, mas antes de tudo respeitadas.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUSIVA – IMPLANTAÇÃO DE HORTA SENSORIAL COM 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL DO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO 

ESPECIALIZADO DE PERNAMBUCO (CAP-PE), NO BAIRRO DE CASA AMARELA, 
RECIFE/PE 

Vitória Régia de Barros Dantas e Marcela Cristina Gonçalves de Melo

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO



APRESENTAÇÃO

• Surgimento do projeto;
• PNEA: deve ser desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições e

ensino públicas e privadas, englobando a educação básica, educação superior,

educação especial, educação profissional e educação de jovens e adultos.

• Local da realização do Projeto;
• Centro de Apoio Pedagógico Especializado do Recife (CAP-PE), Rua

Conselheiro Nabuco, Casa Amarela-PE.



Sensor
ial

Hort
a



OBJETIVOS PROPOSTOS

• Objetivo Geral:
– Implantar uma horta sensorial com pessoas portadoras de deficiência visual do

Centro de Apoio Pedagógico Especializado de Pernambuco (CAP-PE)

• Objetivos Específicos:
– Planejar oficinas com os professores sobre hortas sensoriais e sua relevância na

saúde e nutrição das pessoas;

– Implantar a horta sensorial no CAP-PE com a participação dos deficientes visuais;

– Incentivar o uso da horta sensorial como ferramenta pedagógica nos programas e

projetos de cursos ofertados pela instituição;

– Elaborar cartilha em braille com os alunos e professores do CAP-PE relativa às

plantas utilizadas na horta sensorial implantada.



OBJETIVOS PARCIALMENTE 
ALCANÇADOS

Planejar oficinas com os professores sobre hortas sensoriais e sua 

relevância na saúde e nutrição das pessoas;

Incentivar o uso da horta sensorial como ferramenta pedagógica nos 

programas e projetos de cursos ofertados pela instituição.



ETAPAS DO PROJETO

Revisão bibliográfica e reuniões de planejamento: pesquisa sobre as 
espécies para a horta; protocolo de germinação, condições de cultivo e 

tempo de colheita; estrutura para implantação da horta.

Oficina com os professores: oficina para apresentação do projeto,troca 
de conhecimentos, e principalmente, para ouvi-los;

Oficinas com os alunos: apresentação e primeiro contato com as 
sementes, flores e frutos das espécies selecionadas;

Implantação da Horta: plantação e monitoramento das sementes

Elaboração de Cartilha em Braille: resultado das pesquisas e da 
implantação da horta sensorial no CAP-PE, produzido com a estrutura 

e técnicos do CAP (Braille) e professor voluntário do projeto (IFPE).



ÁREA DE DESENVOLVIMENTO 
DO PROJETO

1) Núcleo de Produção Braille 

• Centro de Apoio Pedagógico Especializado do Recife (CAP-PE)
– O CAP-PE tem como objetivo institucional dar apoio pedagógico aos educandos cegos,

surdocegos e com baixa visão, a fim de reintroduzir os estudantes evadidos da escola no
ambiente escolar e até mesmo levar ao sistema aqueles que nunca o frequentaram.

O CAP-PE está estruturado em quatro (4) núcleos: 

2) Núcleo de Apoio Didático/Pedagógico 

3) Núcleo de Tecnologia e Pesquisa 

4) Núcleo de Convivência 



ÁREA DE DESENVOLVIMENTO 
DO PROJETO

Espaço para implantação da Horta Sensorial



IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS



IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS

Acolhimento pelo CAP-PE (incentivo/apoio):  contribuição do projeto à 

estimulação e aprimoramento dos sentidos dos alunos.

Pesquisas sobre trabalhos, métodos, experiências ou programas na 
área de agricultura com atores deficientes visuais (JABUTICABAL).

Seleção final das espécies após Oficina com os Professores

(Protocolo de Germinação)



IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS



IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS



IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS

Dificuldades para cumprimento do CRONOGRAMA!

Busca por PARCERIA!

Concessão das sementes, folhas e frutos para o desenvolvimento do projeto.



RESULTADOS PARCIAIS DO
PROJETO

Realização de oficina com os professores do CAP-PE

Efetivação do uso desse instrumento de educação ambiental (Horta 
Sensorial) como prática pedagógica no ensino no CAP-PE.

Os professores demonstraram não só energia quanto a aplicação da 
Horta, mas também um olhar crítico para com o andamento e os 

benefícios que serão possíveis aos seus alunos. 

Aplicação de questionário com os professores do Centro.

Aquisição de recursos para realização das oficinas de reconhecimento 
com professores e alunos (Agosto,2017)



RESULTADOS PARCIAIS DO
PROJETO - QUESTIONÁRIO

Professores envolvidos na pesquisa: 7

Idade: 31- 49 anos

Perguntas mais relevantes:
•Gosta de Plantas?

• Qual o grupo de plantas que mais gosta?

• Já cultivou alguma planta?

• Como foi a experiência?

• Caso nunca tenha cultivado, por quê?

•Qual planta você gostaria de cultivar?



RESULTADOS PARCIAIS DO
PROJETO - QUESTIONÁRIO
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RESULTADOS PARCIAIS DO
PROJETO - QUESTIONÁRIO

QUAL O GRUPO DE PLANTAS QUE MAIS 
GOSTA

Aromáticas

Frutíferas

Ornamentais

Irrelevante

Outras (Daninhas)



RESULTADOS PARCIAIS DO
PROJETO - QUESTIONÁRIO
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RESULTADOS PARCIAIS DO
PROJETO - QUESTIONÁRIO
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RESULTADOS PARCIAIS DO
PROJETO - QUESTIONÁRIO
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RESULTADOS PARCIAIS DO
PROJETO - QUESTIONÁRIO

QUAL PLANTA VOCÊ GOSTARIA DE CULTIVAR?

COENTRO

TOMATE

CEBOLA

ALFACE

BOLDO

JACA

GENGIBRE

COLÔNIA

BABOSA

MEDICINAIS



ANEXOS

Imagem 1: Oficina com os professores do CAP-PE. Bolsista Marcela Melo.



Imagem 2: Oficina com os professores do CAP-PE. Bolsista Vitória Régia.





SOLOS, APRENDER E CONSERVAR: IMPLEMENTAÇÃO DE 
METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE PEDOLOGIA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA
MANUELLA VIEIRA BARBOSA NETO (Coordenadora)

IZABELLY VICTORIA ALVES DE OLIVEIRA (Bolsista)
DEIVID DAMIÃO ROQUE DE SOUZA (Voluntário)

ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO



PARTICIPANTES DO PROJETO

Coordenadora do projeto:  

Manuella Vieira Barbosa Neto

Professores participantes do programa/projeto:   

Clézia Aquino de Braga

Luís de França da Silva Neto

Alunos participantes do projeto:

Deivid Roque de Souza (Voluntário)

Izabelly Victoria Alves de Oliveira ( Bolsista)

Instituições parceiras:

:                        EMBRAPA Solos UEP Recife



INTRODUÇÃO

• Importância do solo;

• Educação em solos;

• Importância das aulas práticas;



OBJETIVO GERAL DO PROJETO

• Desenvolver materiais didático-pedagógicos sobre o
processo de formação e conservação dos solos, para
aplicação de oficinas que visam contribuir com a
melhoria do processo de ensino-aprendizagem na
educação básica da rede pública de ensino na Região
Metropolitana do Recife.



- Identificar, nas escolas a serem visitadas, as principais dificuldades de 
professores e estudantes relativas ao ensino-aprendizagem de solos. 

- Construir recursos didático-pedagógicos para uso no ensino de solos
em escolas da Educação Básica da Região Metropolitana do Recife

- Realizar oficinas didático-pedagógicas com estudantes e professores
de escolas públicas da RMR sobre os processos de formação e
conservação dos solos

- Elaborar portfólio para subsidiar a atuação de professores na
realização de oficinas sobre solos

Alcançado

Em
andamento

Em
andamento

Em
andamento

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



ETAPAS DO PROJETO

Estudo do projeto

Escolha das escolas

Questionários

Produção da experimentoteca de solos

Execução da oficina de solos (experimentoteca)

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª







METODOLOGIA

• Utilização de experimentos do programa solo na
escola da UFPR e Embrapa na Escola.

• Utilização de experimentos e recursos utilizados por
Aline Souza no seu projeto de conclusão de curso.



PÚBLICO ALVO ATENDIDO

Escolas da rede pública de ensino 

da Região Metropolitana do Recife

Forma de atendimento

- Escola de referência em ensino

Olinto Victor

Diretamente: 110 estudantes dos 1º anos A, B e C e 1

docente.

- Escola de referência em ensino

Olinto Victor

Indiretamente: professores, 258 estudantes da escola

serão beneficiados com os recursos didáticos

disponibilizados. Assim como a comunidade escolar.

- Escola Educador Paulo Freire Diretamente: 105 estudantes dos 6º anos A, B e C e 1

docente.

- Escola Educador Paulo Freire Indiretamente: professores, 600 estudantes da escola

serão beneficiados com os recursos didáticos

disponibilizados. Assim como a comunidade escolar.



RESULTADOS PARCIAIS

90,70%

9,30%

1 Você já estudou sobre solos?

Sim

Não

Você já estudou sobre solos?

Sim

Não

12%

88%

Ensino Fundamental

Ensino Médio

1º

Fonte: dados do projeto



RESULTADOS PARCIAIS

97,30%

2,70%

2 Você considera o solo um elemento 
importante para o meio ambiente?

Sim

Não

Você considera o solo um elemento 
importante para o meio ambiente?

Sim

Não

Ensino Médio

Ensino Fundamental

100%

2º

Fonte: dados do projeto



10,70%

2,00%

50,00%

37,30%
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A B C NDE

10 ) No seu bairro ocorre algum dos eventos 
abaixo?

10 ) No seu bairro ocorre 
algum dos eventos abaixo?

Fonte: dados do projeto

Ensino Fundamental

A) Enchentes
B) Deslizamentos
C) Alagamentos
NDE) Nenhum dos Eventos

Ensino Médio



RESULTADOS PARCIAIS 

Ensino Fundamental:

• Fatores de formação do solo;

• Importância do solo;

• Utilidades do solo;

• Processos de degradação dos solos.



Conceitos abordados no 
questionário

Desempenho dos estudantes

Fatores de formação do solo 60 % dos estudantes acertaram a questão. No entanto,
poucos reconhecem que existe solo na cidade.

Importância do solo 75% dos estudantes reconhecem a importância dos
solo.

Conservação do solo Cerca de 50% dos estudantes apresentaram noções
sobre práticas de conservação do solo.

Processos de degradação dos 
solos

Cerca de 60% dos estudantes apresentaram noções
sobre processos de degradação do solo.



RESULTADOS PARCIAIS 

Ensino Médio:

• Fatores de formação do solo;

• Horizontes do solo;

• Formação das voçorocas;

• Processos de degradação dos solos;

• Problemas causados pela degradação.



Conceitos abordados no 
questionário

Desempenho dos estudantes

Fatores de formação do solo 67% dos estudantes erraram a questão e associam a
formação do solo ao tectonismo. Assim como muitos
estudantes acreditam que existe solo no assoalho dos
oceanos.

Importância do solo Todos reconhecem a importância do solo.

Conservação do solo Reconhecem a importância da vegetação para proteção
dos solos.

Processos de degradação dos 
solos

52% dos estudantes reconhecem a relação da
impermeabilização do solo com as enchentes, mas não
possuem conhecimento sobre erosão hídrica.



SELEÇÃO DOS EXPERIMENTOS

Experimento: a erosão e a 
importância da cobertura no solo



SELEÇÃO DOS EXPERIMENTOS

Experimento: infiltração da 
água no solo

Experimento: o solo como um 
filtro



SELEÇÃO DOS EXPERIMENTOS

Experimento: 
coleção de cores no solo



SELEÇÃO DOS EXPERIMENTOS

Experimento:
Formação do solo



https://solosaprenderecons.wixsite.com/pibexifpe



PERSPECTIVAS FUTURAS

• Despertar na comunidade escolar o pensamento crítico
sobre a importância ambiental e social dos solos.

• Auxiliar as escolas a partir da doação de materiais
didáticos, que comporão um acervo didático-pedagógico
que poderá estimular professores e estudantes para a
continuidade de aulas práticas interdisciplinares, pois o
ensino de solos perpassa por várias disciplinas, como
Geografia, Biologia e Química.
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INTRODUÇÃO

• Relevância histórica dos mercados públicos para comercialização
e divulgação da cultura, considerados celeiros de produção de
novos conhecimentos.

• Os usuários do Mercado conservam hábitos tradicionais que
passam de geração para geração e se perpetuam até os dias de
hoje são os ritos que dão vida ao cotidiano do Mercado Público
(CASTILHOS e CAVEDON, 2004).

• Precárias condições higiênico-sanitárias dos locais, pela falta de
treinamento e conhecimento dos vendedores sobre manipulação
de alimentos (BROD et al., 2003).



• No que se refere à saúde e à segurança,
estão assegurados pelo Código de Defesa do
Consumidor (CDC Lei no. 8.078/90).

• Neste sentido, um diagnóstico de saúde e
segurança em mercados públicos,
contribuirá para um trabalho de educação
ocupacional e ambiental com evidente
ganho para os seus usuários.

• A Educação Ambiental tem grande
potencialidade para a sensibilização da
população sobre os problemas ambientais
Marcatto (2002 apud Campos, 2009).

INTRODUÇÃO

https://www.google.com.br/search?q=MERCADO+PUBLICO+DE+CASA+AMARELO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjO0vjTg
ObUAhVIx5AKHbLkBKgQ_AUICigB&biw=1366&bih=589#imgdii=ZENnlLZemIwsBM:&imgrc=T33SNPsmHTh6VM:



OBJETIVOS

• Identificar os alimentos que podem ser aproveitados integralmente.

• Elaborar uma proposta de educação ambiental voltada para o
reaproveitamento integral dos alimentos que são comercializados e
desperdiçados no Mercado.

• Elaborar cartilha com ações de educação ambiental tratando sobre 
temas como a segurança alimentar e desperdícios, e receitas de 
reaproveitamento dos alimentos e seus valores nutricionais.



METODOLOGIA E DISCUSSÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS 

O Projeto de Extensão Mercados Públicos da Região Metropolitana do Recife está
sendo desenvolvido numa perspectiva interdisciplinar, buscando o diálogo entre as
áreas de Educação, segurança alimentar e aproveitamento integral dos alimentos.

Revisão de 
literatura

Visita ao 
Mercado 
Público 

Reuniões com o 
grupo 

interdisciplinar

Planejamento e 
realização de oficina 
no Mercado Público

Relatório 
Parcial



LOCAL DE ESTUDO

• Mercado Público de Casa Amarela

• Localizado na zona norte da cidade do
Recife, entre a Estrada do Arraial e a Rua
Padre Lemos;

• Mercado Principal - 100 boxes

• Anexo I - 34 boxes

• Anexo II - 60 boxes internos e 50
externos e 11 barracas (121)

• Feira Livre

Fonte: Google Earth



VISITA AO LOCAL DE ESTUDO 

• Realizada para identificação dos alimentos mais desperdiçados no
pátio feira livre

FONTE: AUTORAS



PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE OFICINA 
FOLDER

FONTE: AUTORAS



FONTE: Conceição Arruda

PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE OFICINA 
FOLDER



PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE OFICINA 
BANNER

FONTE: Conceição Arruda



OFICINA: 
“DA RAIZ AS FOLHAS NÃO DÁ PARA DESPERDIÇAR”

• Foi realizada na parte interna do
mercado

• No dia 12 de junho de 2017

• Envolveu o gestor, permissionários,
consumidores e a comunidade

FONTE: AUTORAS



OFICINA: 
“DA RAIZ AS FOLHAS NÃO DÁ PARA DESPERDIÇAR”

FONTE: AUTORAS



OFICINA: 
“DA RAIZ AS FOLHAS NÃO DÁ PARA DESPERDIÇAR”

FONTE: AUTORAS



OFICINA: 
“DA RAIZ AS FOLHAS NÃO DÁ PARA DESPERDIÇAR”

FONTE: AUTORAS



OFICINA: 
“DA RAIZ AS FOLHAS NÃO DÁ PARA DESPERDIÇAR”

FONTE: AUTORAS



OFICINA: 
“DA RAIZ AS FOLHAS NÃO DÁ PARA DESPERDIÇAR”

FONTE: AUTORAS



RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES PARCIAIS DO 
PROGRAMA/PROJETO À COMUNIDADE

• Sensibilização e mobilização dos feirantes, comunidade e gestores
na propagação dos temas abordados

• Com relação à importância da sustentabilidade ambiental;

• O reconhecimento das necessidades em se controlar o desperdício
dos alimentos por meio de ações de aproveitamento integral dos
mesmos;

• A oficina contribuiu positivamente para os envolvidos diretamente
(gestores, permissionários, feirantes, usuários) ou indiretamente
(comunidade), pois proporcionou a troca de saberes entre os
membros do grupo e as outras pessoas, além de favorecer com
melhorias para o funcionamento do mercado e seu entorno



PERSPECTIVAS FUTURAS 

Num segundo momento será realizada a elaboração da cartilha
interdisciplinar sobre o controle do desperdício de alimentos e
educação para sustentabilidade socioambiental em Mercados Públicos,
a partir de uma ação interdisciplinar com diagnósticos, impactos e
proposições por meio das ações de educação ambiental realizadas no
mercado e seu entorno.
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