
EMENTAS E LISTAS DE MATERIAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS
4º SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Oficina 1: Funções Executivas, Planejamento e Avaliação

Ementa: a oficina tem por objetivo refletir sobre os processos de ensinar e aprender. 
Abordará questões relacionadas a conceitos, concepções e fatores relacionados às 
potencialidades e dificuldades que os alunos encontram no percurso escolar, bem como dos
seus professores. Tratará também de questões relacionadas a organização da práica 
pedagógica, planejamento e avaliação.

Ministrantes: 
• Carin Schulze Fettback: Licenciada em Pedagogia com enfoque na Supervisão 

Escolar. Especialista em Psicopedagogia. Mestre em Educação. Atua como 
professora do Instituto de Ensino Superior Santo Antonio e no Núcleo de Educação 
Especial da secretaria de educação do Município de Joinville.

• Geisa do Nascimento Hendel: Licenciada em Pedagogia, professora dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. Atualmente é professora do AEE – Atendimento 
Especializado da Prefeitura Municipal de Joinville e supervisora do PIBID da 
Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE. Neuropsicipedagoga Clínica, 
Membro da Sociedade  Brasileira de Neuropsicopedagogia – SBNPP. Especialista 
em Educação Especial e Inclusiva e Atendimento Educacional Especializado.

Oficina 2: Motivação e Liderança Docente

A oficina vai versar sobre Liderança e Motivação na Docência: Poder, autoridade, 
comunicação, gestão de conflitos, motivação e liderança em sala de aula.

Ministrantes:
• Dênio Murilo Aguiar: Engenheiro Agrônomo e Administrador, Mestre em 

Administração. Atua como Professor universitário de graduação e pós-graduação. 
Administrador na Prefeitura Municipal de Joinville e Coorenador da Área de 
Desenvolvimento Humano e Organizacional na Secretaria de Gestão de Pessoas.

Oficina 3: Mediação de Conflitos

Ementa: o objetivo é discutir sobre uma nova forma de agir no mundo escolar, com 
cooperação, respeito e autonomia, que seja capaz de modificar o clima e a cultura 
organizacional, prevenindo a escalada dos conflitos e da violência. Será abordada a 
mediação, que se constitui num procedimento de diálogo de gestão de conflitos.
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Ministrantes:
• Marianita Scheuer Pereira: Licenciada em Pedagogia. Especialista em Educação, 

psicopedagogia e Psicodrama. Mestranda em Relações Interculturais-Ciências 
Sociais. Atua como Orientadora Educacional na Secretaria Municipal de Educação 
de Joinville.

Oficina 4: O Tablet como Possibilidade Estimulante para a Aprendizagem

Ementa: o objetivo é oferecer aos profissionais uma reflexão teórico-prática das 
possibilidades de uso do tablet educacional como ferramenta pedagógica para estimular a 
aprendizagem e tornar as aulas ainda mais interativas e produtivas.  A oficina foi moldada 
pelo Núcleo de Tecnologia  mediante a necessidade do conhecimento que os professores 
precisam ter para agregarem as tecnologias em suas aulas.

Lista de material que o professor precisa trazer para a Oficina:
· Um Tablet da sua escola.

Ministrantes:
• Aurea Vieira: Licenciada em Pedagogia. Especialista em Interdisciplinaridade na 

Formação de Professores. Atua no Núcleo de Tecnologia da Rede Municipal de 
Ensino de Joinville nos programas envolvendo tecnologias educacionais e  na 
formação de professores para o uso das mesmas.

• Monica Asquino: Licenciada em Pedagogia. Especialista em Gestão e Artes na 
Educação. Cursando Licenciatura em Informática. Atua como professora regente de 
sala de aula do 5º Ano e a cinco anos como Professora Integradora de Mídias na 
Escola Municipal Dom Jaime de Barros Câmara. Também é professora de 
Informática Voluntária na Casa Brasil Norte. Tem experiência no EJA em Módulo, 
Alfabetização, Telessala, e 2º Segmento. 

Oficina 5: Robótica Livre - Projeto Carro Automatizado
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Ementa: tem como objetivo introduzir a Robótica livre aos profissionais da EJA com a 
confecção de uma carrinho automatizado produzido com motor DC e sucatas.  Ao trabalhar 
com robótica livre o professor traz o conceito de cultura maker para o seu processo de 
ensino e aprendizagem, pois alia a aplicação do conhecimento teórico a partir da prática em 
atividades de criação, de investigação e de resolução de problemas para o desenvolvimento
do pensamento crítico, raciocínio lógico e da criatividade.

Lista de material que o professor precisa trazer para a Oficina:
• 1 caixa de leite;
• Palitos de espetinho de 4mm de diâmetro;
• 8 tampas plásticas iguais com mais de 5cm de diâmetro (ex: produtos de limpeza, 

fermento de bolo);
• canudos rígidos de 6 mm de diâmetro;
• Retalhos de EVA coloridos;
• Régua, tesoura, canetinha, cola branca e fita crepe;
• 2 pilhas AA, 1,5V.

Ministrantes
• Jefferson Mendonça Alves: Bacharel em Ciência da Computação com especialização

em  em Redes  e Segurança de Sistemas. Atua como professor de robótica 
educacional para alunos do ensino fundamental nas escolas municipais de Joinville.

• Cacieli Moy Braciak Batista: Formada em Pedagogia com especialização em  
Orientação Educacional e Gestão Escolar.  Está na Educação há dez anos, sete 
anos na Rede Municipal de Ensino de Joinville como professora regente da das 
séries iniciais. Atua como  Professora Integradora de Mídias na Escola Municipal 
Professora Karin Barkemeyer.

• Jocilene Aparecida Machado: Licenciada em Pedagogia com especialização em 
Educação Infantil, Séries Iniciais, Supervisão, Orientação e Gestão Escolar. Atua na 
rede municipal como professora de Educação Infantil no turno matutino e como 
Integradora de Mídias no turno vespertino na Escola Municipal Professora Laura 
Andrade.

Oficina 6: Estratégias Pedagógicas do Ensino Híbrido no Ensino da Língua 
Portuguesa e Língua Inglesa

Ementa: a oficina tem como objetivo apresentar estratégias de Ensino Híbrido nas aulas de 
Língua Portuguesa e Língua Inglesa na Educação de Jovens e Adultos, a fim de promover o 
desenvolvimento dos estudantes de maneira personalizada e colaborativa,respeitando as 
dificuldades e potencialidades de cada um. Experienciar possibilidades de combinação do 
uso da tecnologia com as práticas integradas de ensino híbrido, para que o aluno seja 

Rua Itajaí, 390 - Centro - 89201-090
Contato: (47) 3431-3000 | (47) 3431-3038 | educacao@joinville.sc.gov.br

www.joinville.sc.gov.br



protagonista do seu aprendizado.

Ministrantes:
• Deyze Zapelini Faust: Licenciada em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Literatura.

Especialista em Educação de Jovens, Adultos, Diversidade e Inclusão Social e 
Metodologias Inovadoras. Atua como Técnica Pedagógica na Secretaria Municipal de
Educação, Professora na área de Linguagens,Códigos e Tecnologias na EJA/SESI- 
Joinville.Orientadora de Leitura e Produção de Resenhas na Penitenciária Industrial 
de Joinville. 

• Priscila Lopes Albano: Licenciada em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e 
Literatura. Cursando especialização em Literatura e Letramento. Atua como 
professora nas Escolas Municipais Ada Sant'Ana, Oswaldo Cabral e Lacy Luiza 
Flores - Extensão Núcleo Socioterapêutico Joinville.

Oficina 7: Estratégias Pedagógicas de Singapura para o Ensino da Matemática dos 
Anos Finais na EJA

Ementa: a oficina tem como objetivo apresentar algumas estratégias pedagógicas do ensino
da matemática de Singapura, a fim de desenvolver nos estudantes da Educação de Jovens 
e Adultos o raciocínio lógico, o espírito de investigação, a capacidade de produzir  
argumentos e o pensar/fazer matemática. A oficina envolverá os participantes em um 
aprendizado significativo, contribuindo para a reflexão crítica sobre suas práticas 
pedagógicas.

Ministrantes:
• Cleberson de Lima Mendes: Licenciado em Matemática e Mestre em Educação. Atua

como Professor na rede municipal de ensino de Joinville na Educação de Jovens e 
Adultos e professor no SESC Escola. Participa do Grupo de Estudo e Pesquisas 
sobre o Trabalho de Formação Docente (GETRAFOR).

• Josiane Meyer de Goes: Licenciada em Matemática, Especialista em Educação de 
Jovens e Adultos, Metodologia Inovadoras para o Ensino da Matemática e Mestre em
Educação. Atua como técnica pedagógica da EJA na Secretaria Municipal de 
Educação.

Oficina 8: Metodologias Ativas em Ciências Humanas

Ementa: conceber e compartilhar novos aprendizados e estretégias de ensino e 
aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos por meio de metodologias ativas.

Ministrantes:
• Darci dos Santos Filho: Licenciado em Sociologia, Geografia e História. Especialista 

em Espaço, Sociedade e Meio Ambiente. Atua como Professor na rede municipal de 
ensino de Joinville na Educação de Jovens e Adultos e no ensino fundamental e 
médio da Sociedade Educacional Santo Antônio. Palestrante nas áreas de educação,
meio ambiente e formação de professores nas áreas de Sociologia, Geografa e 
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História.
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