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 06/10 07/10 08/10 

De 15h às 17h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala 2.60 
Socializações 
- Investigando As Expectativas Dos 
Alunos Da Escola Estadual Evandro 
Ávila Quanto À Construção De Um 
Projeto De Educação Ambiental 
(Biologia) 
- Ensino De Ciências Para Alunos 
Com Necessidades Educacionais 
Especiais: Outros Limites e Outras 
Possibilidades (Biologia) 
- Experiência musical no PIBID 
letras/inglês (Letras) 
- O uso da teoria das múltiplas 
inteligências na sala de aula como 
possibilidade do resgate da 
autoestima de estudantes (Filosofia) 
- Autoritarismo e democracia: 
construção da cidadania (História) 
- Conhecendo o que consumimos: o 
que nos dizem os rótulos e 
embalagens? (Matemática) 
 
 

Sala 2.60 
Socializações 
- Iniciando A Docência Em Uma 
Escola Em Transformação: 
Reflexões Sobre Concepções Dos 
Alunos A Cerca De Questões Que 
Envolvem A Mudança De 
Infraestrutura Escolar (Biologia) 
- Performatividade e cognição 
(Teatro) 
- Vídeo game: um novo modelo 
didático para se aprender história 
(História) 
- Cine polivalente: diálogo 
transdisciplinar entre realidades e 
saberes por meio do cinema 
nacional (Filosofia) 
- Oficina ópticas: reinventando o 
movimento no cinema (Pedagogia) 
- A matemática na arte de construir 
mandalas (Matemática) 
 
 
 

Sala 2.60 
Socializações 
- A Dinâmica De Grupo Como 
Ferramenta Pedagógica no Processo 
de Socialização Entre os Alunos Da 
Turma de Aceleração e Bolsistas do 
PIBID-Biologia (Biologia) 
- Oficina sobre culturas e história 
dos povos indígena (História) 
- Pensando a liberdade com Spinoza 
e Sartre (Filosofia) 
- O garoto: uma vivência fílmica 
para a infância na atualidade 
(Pedagogia) 
- Utilizando o software geogebra nas 
aulas de matemática: uma 
experiência com alunos surdos 
(Matemática) 
- Dos sentidos ao in-cômodo 
(Teatro) 
 
 
 
 



Cronograma do IV SID 
 

2 
 

De 15h às 17h 
 
 

Sala 1.105 
Socializações 
- Visita A Uma Unidade De 
Conservação: Explorando Um 
Espaço Não-Formal De Educação 
Científica (Biologia) 
- Jogos eletrônicos como ferramenta 
pedagógica na educação fisica 
escolar (Ed. Física) 
- Identidade, incômodo, instalação 
(Teatro) 
- Eleições na escola: um caminho 
para contextualizar a matemática 
(Matemática) 
- Primeira experiência como bolsista 
do programa de iniciação a docência 
– geografia (Geografia) 
- Bem estar social: a classe operária 
brasileira (História) 

Sala 1.105 
Socializações 
- Quando O Aprendizado Para A 
Docência Esbarra Em Questões 
Sobre As Relações Pessoais: Relato 
De Uma Experiência Sobre Assédio 
Moral (Biologia) 
- Resgatando jogos e brincadeiras 
no ensino fudamental I (Ed. Física) 
- Trocas de experiências por meio 
dos caminhos da história entre 
estudantes de Taubaté e de São João 
del-Rei (História) 
- História local e memória: conhecer 
e pertencer (História) 
- Quando a teoria faz sentido na 
prática: um relato sobre a vivência 
em sala de aula (Letras) 
- Imagens na educação, imagens da 
educação: a leitura performática e 
corporal do aluno a partir do sistema 
escolar (Teatro) 
 
 
 

Sala 1.105 
Socializações 
- Experiência De Plantio De Uma 
Horta: Negocioações Entre Um 
Espaço (NÃO) 
COMPARTILHADO (Biologia) 
- Jogos e brincadeiras no ensino 
fundamental I: um relato de 
experiência em uma escola estadual 
de São João del-Rei (Ed. Física) 
- Oficina sobre Montesquieu e 
Rousseau (História) 
- Projeto funk - identidade histórica 
e cultural e mudanças sociais na 
periferia (História) 
- Povos indígenas: construindo 
saberes (História) 
- A motivação do ensino de inglês 
através da música (Letras) 
- Minuto Lumière: uma 
experimentação fílmica na escola 
(Pedagogia) 
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De 17h às 19h Tenda 
Mostra de vídeos 
PIBID Química e Pedagogia (5 
exibições ao todo) 

Tenda 
Mostra de vídeos 
PIBID Biologia e Educação Física 
(4 exibições ao todo) 
 

 

De 18h às 20h Corredor 
Exposição de materiais 
pedagógicos 
PIBID Biologia, Química, 
Matemática, Letras, Pedagogia 
(todos os 10 trabalhos inscritos, nos 
dois dias) 

Corredor 
Exposição de materiais 
pedagógicos 
PIBID Biologia, Química, 
Matemática, Letras, Pedagogia 
(todos os 10 trabalhos inscritos, nos 
dois dias) 
 

 

De 19h às 21h Sala 2.60 
Comunicações orais 
- O Teatro Do Oprimido No Ensino 
Médio Como Ferramenta De 
Reflexão Sobre A Realidade Da 
Mulher Contemporânea (Biologia) 
- Avaliando o interesse de alunos do 
ensino médio por astronomia 
(Física) 
- A filosofia em uma turma de 
inclusão do ensino médio: desafios e 
possibilidades (Filosofia) 
- Práticas alternativas no ensino da 
geografia com ênfase na preparação 

Sala 2.60 
Comunicações orais 
- O Uso De Modelos Didáticos 
Sobre O Reino Monera No Ensino 
De Biologia (Biologia) 
- Explorando Produções Artísticas: 
Um Caminho Para O Ensino Da 
Geometria (Matemática) 
- Explorando a multimodalidade 
didática no ensino de física (Física) 
- Meio ambiente e o ensino de 
geografia (Geografia) 
- O instrumento musical como um 
elemento motivador no ensino de 
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para o exame nacional do ensino 
médio (Geografia) 
- Adolescência e linguagens 
artísticas: o lugar da arte na cultura 
juvenil e a apropriação dos 
elementos artísticos para introdução 
ao jogo dramático (Teatro) 
 
 
Sala 1.105 
Comunicações orais 
- O planejamento e suas 
possibilidades: uma análise no 
âmbito do subprojeto do 
PIBID/música da UFSJ (Música) 
- O PIBID e o trabalho com gêneros 
textuais no ensino médio: uma 
proposta de trabalho (Letras) 
- Ensino de língua portuguesa e a 
multiplicidade de linguagens: uso 
dos gêneros textuais na formação de 
alunos ativos no meio social 
(Letras) 
- “Enduro pela Serra de São José”: 
natureza, nascentes e mineração no 
ensino de química (Química) 
 - Reflexão crítica sobra a prática 

arte na escola básica (Música) 
 A articulação entre teoria e prática 
no ensino de geografia: experiências 
proporcionadas pelo 
PIBID/geografia-UFSJ em uma 
turma de ensino básico na Escola 
Estadual “Dr. Garcia de Lima” em 
São João del-Rei – MG (Geografia) 
 
Sala 1.105 
Comunicações orais 
- Where is my family?  (Letras) 
- Projeto "ácidos e bases para alunos 
cegos e surdos" (Química) 
- Problemas ambientais em São João 
del-Rei: trabalho de campo com 
forma de aprendizagem (Geografia) 
- Observação e vivência constroem 
educadores seguros (Geografia) 
- Cinema na escola: a experiência de 
formação do PIBID/pedagogia da 
UFSJ (Pedagogia) 
- Música e artes visuais: associações 
possíveis e recursos didáticos 
(Música) 
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pedagógica (Geografia) 
 
Tenda 
Comunicações orais 
 Representações sobre o 
PIBID letras/inglês em alunos do 
ensino fundamental da Escola 
Estadual Tomé Portes del-Rei 
(Letras) 
  A prática de arranjos na 
disciplina arte no ensino médio 
(Música) 
- A prática instrumental na 
disciplina arte no ensino médio: 
uma discussão a partir da identidade 
musical (Música) 
- PIBID e ensino de língua 
portuguesa no ensino médio: um 
relato de experiência (Letras) 
- O ensino de astronomia em 
planetários (Física) 
- Transportes urbanos como 
conteúdo na prática de ensino: relato 
de experiência (Geografia) 

 
 
Tenda 
Comunicações orais 
- Diferentes práticas de ensino de 
língua portuguesa: um relato de 
experiência (Letras) 
- Experiência docente com o ensino 
de língua portuguesa: integração de 
novas metodologias para construção 
crítica do aluno (Letras) 
- Avaliando o impacto de uma 
intervenção pedagógica sobre 
astronomia no ensino médio (Física) 
- Tortura no regime militar: uma 
abordagem na sala de aula (História) 
- Trabalho de campo na Serra de 
São José: atividade de intervenção 
nas aulas de geografia – PIBID 
(Geografia)  
- Projeto de captação de água 
pluvial na escola: uma proposta 
metodológica de educação 
ambiental para o PIBID (Geografia) 

 
 


