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Olá Equipe Escolar!

É com muita alegria que a Assessoria Especial de Educação em Tempo Integral do Estado do Espírito Santo divulga o “Caderno de Práticas 

Exitosas em Tempos de Pandemia”!

O caderno foi construído com a participação de toda a rede de escolas com oferta de Educação em Tempo Integral a partir do envio de 

práticas relativas à Parte Diversificada por parte dos integrantes da comunidade escolar.

Enfatizamos a nossa satisfação em constatar uma participação ativa de todas as escolas, incluindo professores, pedagogos, equipes gestoras 

e estudantes!

Sabemos que o momento é desafiador, no entanto, foi possível notar o empenho em inovar as práticas pedagógicas.

Algumas dessas práticas incluídas nesse caderno foram apresentadas nos Webinários de Práticas Exitosas da Educação em Tempo Integral. 

Esses webinários estão salvos no Canal do Youtube da Sedu/ES. Vai lá conferir! 

Gostaríamos de lembrar que respeitamos a escrita original do responsável pela prática, com adaptações pontuais com relação às questões 

gramaticais. Informamos que para algumas práticas não foi possível realizar essa adaptação, uma vez que o texto se encontrava incompleto, 

fazia referência a anos anteriores a 2020 ou estava sem referência do responsável da ação, o que impossibilitou a sua inclusão no caderno.

Destacamos que estamos vivendo um momento excepcional, no entanto, é necessário atentar-se às diretrizes operacionais enviadas pela 

Unidade Central, garantindo a replicação e inspiração de práticas de acordo com o Projeto Pedagógico das escolas com oferta de Educação 

em Tempo Integral e orientações enviadas especificamente para o período de pandemia da COVID-19. 

Esperamos que essas ações realizadas possam ser fonte de inspiração para novas práticas nas escolas! Por isso e para isso, constam em todas 

as práticas o nome da escola, da Superintendência e do(s) responsável(is) envolvido, para possibilitar o contato, as partilhas e integração das 

equipes.

Desejamos uma boa leitura!

Assessoria Especial de Educação em Tempo Integral
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PRÁTICAS EXITOSAS: TUTORIA
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Encontros no Meet

CEEMTI Prof 
Maura Abaurre

SRE Vila 
Velha

Direção e toda 
equipe Escolar

Havia um panorama de desânimo por parte dos alunos, baixa 
participação nas APNPs ,alunos não satisfeitos com as Aulas do 

Amazonas e muita saudade de seus professores. Então ainda em 
maio, foi sugerido pela gestão, que trouxe a demanda do 

Conselho de líderes, se poderíamos realizar encontros semanais no 
Meet, para que no primeiro momento pudéssemos acolher e 

animar este aluno, depois orientar em relação ao Autodidatismo e 
por fim, manter o vínculo com seus tutorados. Nesta trajetória, 

conseguimos sair de 48% de participação na semana 2, para 68% 
de participação na semana 11. Daí houve desdobramentos, como 

encontro com os alunos da Educação especial, realizando seu 
atendimento , como se fosse na sala de recursos e Lives com 

convidados, movimentando tanto a BNCC como a PD do currículo.
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Monitoramento das APNPs

CEEMTI 
Conde de 
Linhares

SRE 
Colatina

Mateus 
Ebermann Sales 
Rosangela Stacul

A escola realiza semanalmente o monitoramento do cumprimento das APNPs postadas 
no Google Sala de Aula/escoLAR e entregues impressas na escola pelos estudantes 

que não tem acesso a internet.
Esse levantamento é enviado aos tutores que investigam o motivo do não 

cumprimento das APNPs no prazo estipulado, incentivam a realização das atividades e 
a participação nas aula online, orientam em situações de dúvidas sobre a realização 
das atividades e até mesmo disponibilizam os números de telefone dos professores 

para que os estudantes entrem em contato.
Para tais ações os tutores também recebem semanalmente o cronograma das 

atividades planejadas pelos professores para aquela semana.
Esse levantamento além de possibilitar aos professores sobre o cumprimento das 
atividades ele retorna um feedback das maiores dificuldades dos estudantes em 

relação ao conteúdo trabalhado naquela semana, facilitando o direcionamento de 
atividades de recuperação da aprendizagem para o Estudo Orientado(EO).

O monitoramento das APNPs online é feito através da importação de notas no Google 
Sala de Aula/escoLAR e colocado em uma planilha do Excel. Já o monitoramento das 

atividades impressas é feito em uma planilha no GDrive onde os professores 
acompanham em tempo real a atualização feita pela secretaria da escola.
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Planilha de acompanhamento de 
Tutorados

CEEFTI 
Presidente 

Castelo Branco

SRE 
Cariacica

João Pinto Vieira 
Neto

Nas escolas de Tempo Integral de 9 Aulas, os professores, coordenadores e outros 
profissionais exercem a função de Tutor de alguns estudantes. É papel do tutor 

acompanhar o desenvolvimento acadêmico de seus tutorados, estabelecer uma ponte 
entre as famílias e a escola e garantir que a vivência escolar propicie um desenvolvimento 

social e emocional que afetará positivamente o futuro desses estudantes. 
Para facilitar o trabalho do tutor, criamos uma Planilha de Acompanhamento dos 

Tutorados. Essa planilha — intimamente conectada com as outras planilhas que fazem parte 
do dia-a-dia dos professores, como a “Planilha de Monitoramento das ANPs” — essa 

planilha coleta dados acerca da vida acadêmica dos tutorados em tempo real e os expõe 
de maneira clara, para que o Tutor possa agir junto ao estudante e à sua família. Ela conta 
com duas formas de exibição: uma holística, que dá ao tutor uma visão geral e quantitativa 
do desempenho semanal de seus tutorados e uma segunda forma de exibição, qualitativa, 

que permite ao tutor acompanhar todo o percurso de tutorados específicos, indicando 
quais atividades ele fez e teve um bom rendimento, quais atividades ele fez, mas teve um 

mal rendimento e quais atividades o tutorado deixou de realizar.
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Acompanhamento da Tutoria em EaD

CEEFMTI 
Elisa Paiva

SRE Afonso 
Cláudio

Ana Paula Côgo de 
Oliveira

Silvia Amália Galavote
Vivian da Penha Wolff

Rodolfo Pedroni Cozzer.

Logo que foram implementadas as APNP’s, foi consenso entre a 
equipe que o contato  do tutor com seus tutorados deveria ser 
mantido quinzenalmente para manutenção do vínculo afetivo, 
apoio e identificação de dificuldades como: falta de acesso à 

internet, alunos que não estavam conseguindo utilizar a plataforma 
por dificuldades com o uso da tecnologia, que não tinham como 

buscar as atividades na escola ou que não conseguiam 
acompanhar as vídeo-aulas, dentre outros.  Com o primeiro contato, 
vimos que essas informações poderiam ser melhor direcionadas e 
ampliadas com o preenchimento de formulário no Google Forms

pelos tutores e, depois de compiladas, socializadas com toda a 
equipe. 
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Distantes, porém conectados!

CEEFMTI 
Francisco 

Coelho Ávila 
Junior

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim

Anastacia Pizetta 
Pesse

Com o distanciamento social durante a Pandemia do Covid.19, nos 
encontramos em uma situação frágil no que diz respeito em desenvolver um 

trabalho de tutoria eficaz e de proximidade entre tutor e tutorado. Nesse 
sentido, com o uso das ferramentas tecnológicas a nosso favor, demos início 
em um trabalho de busca ativa pelos alunos por meio da tutoria, visto que é 

uma ação que acontece semanalmente, via telefone, em que cada tutor entra 
em contato com seu tutorado, com o intuito de saber como ele está, se está 

realizando suas tarefas e tentar auxiliá-lo no que for necessário, fazendo 
também registros no TESA sobre cada um desses atendimentos. 

Desenvolvemos também uma ação intitulada como DISTANTES, PORÉM 
CONECTADOS, em que a cada quinze dias, num mesmo horário, todos os 

tutores dialogam, via web, com seus tutorados e seus respectivos 
responsáveis, garantindo à estes uma escuta ativa, que tem por objetivo 

fortalecer a relação socioemocional e potencializar o engajamento das famílias 
na vida escolar de seus filhos. 
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Feedback Tutoria

EEEFM Professora 
Antonieta Banhos 

Fernandes 

SRE 
Linhares

Rita De Cassia Bonella de 
Oliveir

Glaucia Regina Oliveira 
Marques

Pablo Ravani Leite

Para iniciar o Trabalho com as APNPs, o primeiro movimento da escola foi 
iniciar um levantamento da situação socioeconômica do estudante.  Com 
orientação da CP e pedagoga, o Coordenador de Curso elaborou uma 

planilha, intitulada FEEDBACK DA TUTORIA, que contém informações como: 
Possui celular/ Computador? Tem Internet? Usa Tel do responsável? O 

estudante tem condições de acompanhamento da Família? A planilha foi 
socializada com todos os tutores que entraram em contato com a família para 

busca das respostas, preenchendo a planilha e ao mesmo tempo, se 
apresentando como tutor do estudante  e se colocando a disposição para 

esclarecimentos de dúvidas. 
A planilha foi muito importante no momento inicial do processo, pois 

possibilitou um maior acompanhamento e monitoramento por parte do CP, 
pedagogo e diretor escolar. 

A planilha continuou a ser alimentada pelos tutores, inclusive incluindo 
outras questões, como: se o estudante baixou o APP e e-mail.
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Planilha online de monitoramento de devolução 
das APNPs

CEEFMTI 
Professor Elpídio 

Campos de 
Oliveira

SRE Nova 
Venécia

Marcelo Lírio da 
Silva

Criamos uma planilha on-line através do Google 
Planilha, onde a Equipe Administrativa (ASEs, PCAs 

e Equipe Gestora) marcam os estudantes que 
receberam as atividades relacionadas ao Programa 

Escolar. Quando o estudante realiza a devolução das 
atividades, cada professor preenche a planilha com 

um x. As planilhas possuem também o nome de 
cada tutor na frente do nome do estudante, 

facilitando a visualização e contato dos professores. 
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Tutoria Coletiva Virtual

CEEFMTI 
Professor Elpídio 

Campos de 
Oliveira

SRE Nova 
Venécia

Uesliana Kretli 
Ferreira

Com o intuito de manter o vínculo com os tutorados, 
realizei uma tutoria coletiva virtual, pelo Meet. Cada 

tutorado pode manifestar seus sentimentos em 
relação ao que estão vivendo neste período de 

distanciamento social, tanto relacionado às práticas 
escolares quanto a suas angústias pessoais. Foi um 

momento muito proveitoso e de muito crescimento. 
Cada tutorado demonstrou muita maturidade, uma 
evolução em relação ao período anterior em que 

nos reuníamos.
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Tutoria Virtual

CEEFTI 
Galdino 

Antônio Vieira

SRE Vila 
Velha

Mariana Campanha 
e demais membros 
da equipe Escolar

Desenvolvimento e implementação de planilha virtual on-line (por meio 
do Google Drive), alimentada por todos os membros da escola, 

principalmente tutores, coordenadores e Diretora, para monitorar a 
situação acadêmica e gerar histórico de informações pertinentes sobre o 
estudante desde o início das atividades remotas. Como é um documento 

“vivo”, alimentado em todas as situações de contatos com as famílias e 
estudantes, todos tem conhecimento em tempo real às informações 

geradas, subsidiando contatos futuros, ações da equipe e 
monitoramento das atividades escolares. Dessa forma possuímos 

arquivo com dados relacionados ao vínculo escola aluno, aumentando o 
sucesso na participação nas APNPs e diminuindo a possibilidade de 
evasão escolar. A situação dos estudantes é relacionada a cores na 
planilha, destacando os estudantes que possuem necessidade de 

atenção especial por parte do tutor/gestão escolar para seu 
atendimento.
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Até ao último aluno

EEEFM 
Theodomiro 

Ribeiro Coelho

SRE 
Cariacica

Lígia Helena Moreira 
Freitas

Elizandra C L Santo
Solange  Carlini 

Fardim

O projeto tem objetivo de Incentivar os alunos, junto 
aos seus tutores e líderes de turmas a alcançarem o 
maior número de alunos para realização das APNP's 

e na participação nas ações realizadas pelo 
professores como lives, conferências, plantão 

pedagógico,  bem como contactar alunos que até 
então a escola não tinha conseguido contato. De 

forma a não deixar ninguém para trás, demonstrando 
assim atenção e cuidado uns com os outros.
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Apresentação da proposta da Tutoria

CEEFMTI Pastor 
Oliveira de 

Araújo

SRE Vila 
Velha

Jaider José Faier
Laurice Marinho 
Sardenberg Rosa

Estas ações – Apresentação da Proposta da Tutoria – inclui a sensibilizar e o 
estabelecimento de vínculos com os estudantes CEEFMTI PASTOR OLIVEIRA DE 
ARAUJO através de: (1) ligações telefônicas com o estudante e/ou responsáveis 

solicitando autorização de incluir em um grupo de Tutoria no WhatsApp. (2) 
Criação do Grupo WhatsApp com estudantes da tutoria e canal no Youtube. (3) 

Elaboração de Vídeo: Apresentação da Proposta da Tutoria. E, por fim, (4) 
Postagem do vídeo no grupo de WhatsApp e sua disseminação nas redes sociais 

da CEEFMTI PASTOR OLIVEIRA DE ARAUJO. A dinâmica do vídeo estimula e 
explora o otimismo, esperança, criatividade e altruísmo. Com uma linguagem 
lúdica e próxima do estudante, busca evocar a emoção através do elemento 
surpresa cena a cena contextualizando ao objetivo da proposta da Tutoria. 
Mobilizando a curiosidade do estudante continuamente pela disputa pelo 

olhar/imagem. Assim, gerar um impacto emocional capaz de emitir uma responda 
de engajamento espontânea por consequência de ter mobilizado um quantum de 

energia para aquele valoroso instante de interação e distração prazerosa. 

https://youtu.be/jEi7598748o
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Link do vídeo: 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=j5HSMFKvlek

Em tempos de pandemia

CEEMTI 
Professora 

Maria Penedo

SRE 
Cariacica

Katia Regina 
Franco

Vários profissionais da escola participaram de uma ação 
promovida pela diretora Kátia Regina Franco: gravar 

pequenos vídeos com trechos parafraseados da obra “O 
amor em tempos do cólera”, de Gabriel García Márquez, 

quando o autor narra um diálogo entre o capitão e o 
marinheiro, que também estavam vivendo uma epidemia.
O resultado foi a junção das pequenas gravações em um 

vídeo, que ficou muito interessante.
O vídeo está publicado no Youtube e foi amplamente 

divulgado nas redes sociais, site e grupos de WhatsApp da 
escola. 
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Planilha de Monitoramento

CEEFMTI 
Nair 

Miranda

SRE 
Carapina

Erika Fontoni
Ângela Maria 
Vieira Oliveira

Na primeira semana das APNPs já pensamos em como fazer o monitoramento, foi 
daí que surgiu a ideia de construir uma planilha com indicativo de cada tarefa 

postada e respectivas datas, nessa planilha os tutores monitoram as atividades dos 
estudantes e atualizam, todos temos acesso as atualizações em tempo real, nela 

temos os dados atualizados desde abril até as últimas atividades postadas, os 
estudantes ficam marcados por cores, vermelho se não estão cumprindo as 

atividades, amarelo se estão cumprindo parcialmente ou verde se estão com as 
atividades em dia.  Os estudantes tem o acompanhamento de seus tutores, esses 
identificam os seus tutorados com pendência e sempre que necessário estão em 
contato com eles, quando não obtém sucesso indicam que a equipe pedagógica 
e/ou coordenadores de turno acionem às famílias, com essa prática conseguimos 
identificar quem não estava acessando por falta de tecnologia e assim passamos a 

proporcionar as atividades impressas. É um trabalho que está a cada dia nos 
possibilitando a chegar a um número maior de estudantes cumprindo com as 

APNPs e expandindo as oportunidades de aprendizagem.
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Avaliação Tutoria

CEEFMTI Pastor 
Oliveira de 

Araújo

SRE Vila 
Velha

Luiz Phelipe 
Austin de 

Magalhães

Com o distanciamento social, perdemos um pouco do 
feedback do aluno, aquele olho no olho, que nos ajuda a 

direcionar a maneira de conduzir a tutoria. Então, para 
nortear meu trabalho e saber se estou conseguindo atingir 
meus objetivos como tutor, resolvi montar um questionário 
no googleforms, que avalia como está meu trabalho como 

tutor. Com base no resultado e de críticas (no geral) 
construiremos juntos uma maneira de potencializar os 

pontos fortes e corrigir os frágeis. Para isso, sem se 
identificar, atribuíram uma nota entre 1 e 5, onde 5 quer 

dizer plenamente satisfeito. 
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Monitoramento semanal das APNPs como estratégia de intervenção 
pedagógica em tempos de quarentena

CEEMTI Prof. 
Fernando Duarte 

Rabelo

SRE 
Carapina

Mayara Lima 
Candido e 

Géssika G. de 
Paula Gaspar

Gestão Pedagógica
A gestão da escola adotou como estratégia de intervenção pedagógica o 
monitoramento semanal do cumprimento das APNPs por disciplina, série, 
turma e escola, a fim de verificar o engajamento das turmas na realização 
das atividades pedagógicas não presenciais, identificar os estudantes que 

por ventura não conseguiram realizar as APNPs, além de fazer o 
chamamento destes alunos por meio de tutoria coletiva e individual, 
conselho de líderes e contato da gestão diretamente com as famílias. 

Este relatório semanal permite que toda comunidade escolar tenha acesso 
ao desenvolvimento do programa EscoLAR na escola, bem como permite 

agir sobre os dados coletados. 
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Amparo da Escola à Família

CEEFMTI 
Bartouvino Costa

SRE 
Linhares

Juliana de Souza 
Costa

O objetivo da atividade é a manutenção dos trabalhos relativos às 
competências socioemocionais, nas quais os estudantes passam a se sentir 

membros do espaço escolar, sendo este um local acolhedor, de 
desenvolvimento intrapessoal. Tendo em vista a existência de um grupo de 
whatsapp dos alunos/tutorados e da professora, desde 2019, a educadora 

teve a ideia de criar um grupo entre ela os pais, de forma que o contato 
entre a escola e a sociedade fosse mantido da melhor forma possível. 

Desta forma, são trocadas informações, dúvidas são sanadas e o amparo à 
família de seus estudantes é ampliado.
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Avaliação Tutoria

CEEFMTI Pastor 
Oliveira de Araújo

SRE Vila 
Velha

Luiz Phelipe
Austin De 

Magalhães

Visando nortear seu trabalho e saber se está 
conseguindo atingir os objetivos como tutor, o 

profissional resolveu montar um questionário no 
Google Forms, que avaliou como está seu trabalho 

enquanto tutor. Com base no resultado e das críticas 
(no geral), buscou-se construir junto com os tutorados 

uma maneira de potencializar os pontos fortes e 
corrigir os pontos frágeis do dia a dia nas atividades.
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Monitoramento das APNPs

CEEMTI Conde 
de Linhares

SRE 
Colatina

Mateus 
Ebermann e 

Rosângela Stacul

Pelo fato de a escola realizar semanalmente o monitoramento do cumprimento 
das APNPs postadas no Google Sala de Aula/escoLAR e entregues impressas na 

escola pelos estudantes que não tem acesso a internet.
Esse levantamento é enviado aos tutores que investigam o motivo do não 
cumprimento das APNPs no prazo estipulado, incentivam a realização das 

atividades e a participação nas aula online, orientam em situações de dúvidas 
sobre a realização das atividades e até mesmo disponibilizam os números de 

telefone dos professores para que os estudantes entrem em contato.

22

22



Formação continuada para APNPs

CEEMTI Conde 
de Linhares

SRE 
Colatina

Mateus 
Ebermann, 

Rosângela Stacul
e Cíntia Pancieri

Diante do processo de isolamento social devido a pandemia, a equipe 
gestora identificou junto ao grupo de docentes um grande desafio na 

implantação do escoLAR, pelo fato das limitações tecnológicas 
apresentadas por alguns estudantes. Frente ao grande desafio a equipe 

deu início a um processo intensivo de formação continuada a fim de 
instruir e incentivar os docentes a utilizarem e explorarem todas as 

ferramentas disponíveis pelo programa escolar no site da SEDU digital 
como o acesso ao e-mail institucional e a plataforma Google sala de 

aula, postagem de atividades, criação de formulários no Google 
formulários e importação de notas.
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PRÁTICAS EXITOSAS: ELETIVAS
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Semana do Meio Ambiente

CEEFMTI Pastor 
Oliveira de Araújo

SRE Vila 
Velha

Sandra Ciriaco
de Cristo

Marcado anualmente em 5 de junho, o dia mundial é a principal data da 
ONU para promover a conscientização e a ação em nível global em prol 

do meio ambiente. O tema do Dia Mundial de 2020 é a biodiversidade. O 
Dia Mundial do Meio Ambiente é o principal veículo das Nações Unidas 
para incentivar a conscientização e ação mundial pelo meio ambiente. A 
cada ano, o Dia Mundial do Meio Ambiente é uma plataforma poderosa 
para acelerar, ampliar e engajar pessoas, comunidades e governos ao 

redor do mundo para agir em torno dos desafios ambientais críticos que 
o planeta enfrenta. Diante deste cenário, com o objetivo de promover  

aos alunos do Ensino Fundamental  da Escola Pastor Oliveira de Araújo o 
conhecimento sobre a biodiversidade dos Biomas brasileiros,  assim 
como também conscientizar e recrutar  estes alunos a militar pelos 
problemas ambientais nas comunidades em que estão inseridos 
buscando sempre viver em harmonia com o meio ambiente pela  

preservação da biodiversidade.
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Competências Socioemocionais

CEEFTI Galdino 
Antônio Vieira

Micheli Gimenes 
Borges, Ilzeleneda

Penha Roconi e Jorge 
de Oliveira Andrade

A utilização de novas metodologias que visam aulas 
diferenciadas, são de fundamental importância 
como instrumento de ensino, pois despertam o 
interesse do educando pela disciplina e torna o 
conteúdo mais compreensível. O processo de 

ensino aprendizado deve ser construído visando a 
integração de aulas teóricas e atividades práticas, 
possibilitando os educandos a construção de seu 

conhecimento.

SRE Vila 
Velha
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Seríamos todos Girassol

Sidney Julio
Gomes 

Nossa eletiva partiu da questão sócio emocional e a 
partir dai criamos um vídeo super divertido com 
uma historia , e logo apos a declamação de uma 

musica em forma de poema. contando com todos os 
professores da escola, usamos das ferramentas e 
filtros do instagram, montamos um story gigante 
sobre essa declamação. o vídeo foi postado em 

varias redes sociais , e os alunos se divertiram muito 
com a apresentação.

CEEFTI Galdino 
Antônio Vieira

SRE Vila 
Velha
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Competências Socioemocionais

Marcos Antonio de 
Carvalho, Mary Elaine 

Goldner, Jefferson 
Nicássio Queiroga de 

Aquino

Optamos por trabalhar na disciplina eletiva na 12ª semana o tema o 
Princípio Educativo da Educação Integral "Competências 

Socioemocionais". Para isso, gravamos um vídeo abordando a temática 
de Inteligência Emocional que foi disponibilizado para os alunos no 

Google Sala de Aula em conjunto a algumas perguntas para 
conhecermos melhor os nossos alunos.

Para os alunos que não possuem acesso ao Google Sala de Aula, foi 
escrito um texto sobre o mesmo tema, que foi utilizado como base para a 
produção do vídeo, acrescido das mesmas perguntas que foram postadas 

online, para que os alunos possam retirar na escola.

CEEFTI Galdino 
Antônio Vieira

SRE Vila 
Velha
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Prática em Eletiva

EEEFM Saturnino 
Rangel Mauro

SRE 
Cariacica

Stefania Magres

Gameficação com uso do G-Forms para abordagem 
das eletivas de forma geral para todos as turmas 

abordando a parte de carácter teórico das eletivas 
de forma leve e descontraída. 
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Horta na Escola

CEEFMTI 
Assisolina Assis 

Andrade

Jonisario Littig e 
Karoliny Mendes

,, 

Trata-se de uma prática investigativa com os alunos da eletiva com o objetivo de 
compreender aspectos importantes para a manutenção e otimização de recursos da 

horta comunitária na escola, envolvendo os estudantes em um processo de 
problematização, investigação e compreensão da realidade. Os questionamentos 
levaram os alunos a reflexão e instigaram a busca por conhecimentos e possíveis 

intervenções. Os alunos foram instigados a apresentarem aspectos importantes para a 
implantação e o manejo de uma hora, embora muitos não tivessem vivências 

sugestões foram apresentadas: A qualidade do solo e possibilidades de reposição de 
nutrientes; o sistema de irrigação e possibilidades de coleta da água da chuva; a 

utilização de matéria orgânica, produzida pela escola, para a produção de 
compostagem que pudesse contribuir para o enriquecimento do solo; um sistema 

informatizado com a organização e funcionamento da horta. A partir desses 
apontamentos os alunos foram conduzidos a pesquisa. Semanalmente são realizadas 

aulas pelo google meet, discute-se dados obtidos pela investigação e novas 
proposições são apresentadas. Após a atividade os alunos estarão habilitados a 

intervir naquela realidade por meio dos conhecimentos científicos obtidos durante o 
processo, orientando a comunidade responsável pela horta. Conteúdos da BNCC são 

trabalhados a partir da necessidade de aplicação em situações reais. Desenvolve 
habilidade de exploração, investigação, autonomia e cooperação.

SRE Vila 
Velha
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A importância da árvore,  ângulos e círculo 
trigonométrico

CEEFMTI Pastor 
Oliveira de Araújo

SRE Vila 
Velha

Ana Cristina 
Ramos

Reconhecer a importância da preservação da 
vegetação em favor do planeta e das gerações.
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Efeitos na Pandemia na recuperação do 
meio ambiente

CEEFMTI Pastor 
Oliveira de Araújo

SRE Vila 
Velha

Sandra Ciriaco
de Cristo 

Com o intuito de mostrar aos alunos da Eletiva Role 
Ecológico na influencia do homem sobre a natureza 
foi gravado um vídeo onde é possível correlacionar  
três manchetes de jornais (publicados em diferentes 

meios) que abordam acontecimentos ambientais 
(recuperação do meio ambiente) durante o período 
de isolamento social devido a pandemia da Covid-

19 ocasionada pelo novo Coronavírus
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EMPATIA: a arte de se colocar no 
lugar do outro

Cleide dos Santos 
Neto, Helenine Dias, 

Shelma Salles e 
Franciele Sabino

É um questionário sobre alguns problemas e 
algumas situações que alunos ou passam ou podem 
passar no cotidiano,  ou seja, ao responder o aluno 

deve desenvolver empatia com o outro.

CEEFTI Galdino 
Antônio Vieira

SRE Vila 
Velha
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Clube do Livro

EEEFM 
Florentino 

Avidos

Carla de Souza 
Costa Alves

Como funciona o Clube do livro: A proposta é ler 
um livro juntos, propor uma leitura x capítulos por 
semana ou quinzena e no fim de casa semana ou 

quinzena reunir (on-line) e compartilhar as 
experiências, pontos chaves de leitura, opiniões e 
mais. Não é uma aula, nem estudo e ninguém tem 
obrigação de falar. É uma conversa de gente que 

está com algo em comum.

SRE Vila 
Velha
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Diário de Anne Frank

CEEMTI Liceu 
Muniz Freire

SRE Cachoeiro de 
Itapemirim

Alexsandra Lopes 
Novaes Godoy, 

Emanuelle e Letícia 
Bine. 

A nossa eletiva #tbtseries propôs que os estudantes 
assistissem à série Diário de Anne Frank lançada no 

YouTube. Depois que eles assistiram fizemos um 
bate papo no Google Meet sobre a série. Foi uma 

experiência muito legal, pois tivemos a participação 
de uma estudante do curso de História para tirar 

algumas dúvidas sobre o contexto histórico da obra 
e a participação dos alunos foi bem significativa.

Link de vídeo no Youtube: 
https://youtu.be/ZWFjgWGI_YE
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Conexão Café 

EEEFM Job
Pimentel

SRE Barra de 
São Francisco

,, A EEEFM Job Pimentel está localizada no  município de Mantenópolis, onde a 
economia está baseada na  agricultura familiar: produção de café, hortaliças e frutas  

e na presença de pequenos comércios na sede do município e nas vilas, neste 
contexto o planejamento da Eletiva “ CONEXÃO CAFÉ ” é uma proposta dentro dos 

componentes integradores, que  foi pensada para o período de pandemia do 
Coronavírus, com o intuito de trazer para o espaço acadêmico o estudo da 
cafeicultura e suas conexões com o cotidiano dos estudantes da região de 

Mantenópolis, promovendo situações em que educadores e educandos possam 
trocar experiências, buscando  uma  aprendizagem significativa, com espírito mútuo 
de cooperação e solidariedade, possibilitando ao estudante o desenvolvimento o 

protagonismo, dos quatros pilares da educação, dos eixos formativos de excelência 
acadêmica, do desenvolvimento das competências para o século XXI e formação 

para a vida. A conclusão da foi realizada através de uma live transmitida pelas redes 
sociais. A atividade  se mostrou muito significativa para a comunidade local pois 
durante e após o desenvolvimento recebemos elogios e sugestões dos alunos, 

pais/responsáveis  e comunidade.

Link de vídeo no Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=

R3_3Koj8RYg&feature=youtu.be

Equipe de 
professores*

*Edivania Batista dos Santos Silva, Sandra Regina 

Benisio, Dieimy Karlla de Oliveira Araujo, Juscelma
Alves Barbosa Amanço, Anaclaudia Gonçalves 

Figueredo, Adão Teófilo Neto, Rodrigo Oliveira Pereira 
Monteiro, Elba Ramalho Seixas Amara, Michely Lisboa 

Capaz e Lorraine Gonçalves Rodrigues dos Santos 36
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Em Casa

CEEMTI 
Conde de 
Linhares

SRE 
Colatina

Jeferlany
Mantovani e Eller 

dos Santos 
Morais

Uma junção de todas as formas de arte. Canto, 
dança, desenho, recitação de poemas

37

37



Recicle hoje e colha amanhã

EEEFM 
Lions Club 
de Colatina

Marcelene e 
Rosiane

Devido o momento da pandemia em que estamos 
vivendo, essa prática pedagógica consiste em levar 

o educando aproveitar seu tempo em casa 
praticando o desenvolvimento sustentável.

SRE 
Colatina

38

38



Eletiva Humanas Games

Gleidson
Margotto

A escola iniciou algumas eletivas por área de 
conhecimento como Humanas Games, que tem 

vários objetivos relacionados a Boas Práticas como 
por exemplo:

Intensificar o pilar “conviver” de modo a 
proporcionar interação entre os estudantes, bem 

como motivação em meio a um período turbulento 
e desafiador de isolamento social.

SRE 
Colatina

CEEMTI 
Conde de 
Linhares
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, 

Operação Valquíria

Estela Maria da 
Consolação 

Souza Moeno e 
Johnny Sinhorelli

Operação valquíria consiste na análise investigativa do principal atentado 
que Adolf Hitler sofreu em seu quartel general, conhecido como toca do 

lobo. A investigação histórica e química revelou um plano perfeito executado 
por oficiais de alto escalão do regime nazista. Os estudantes assistiram o 
filme operação valquíria, com direção de Joe Baier e protagonismo de 

Sebastian Koch. E pelo aplicativo Google Geet, participaram de uma roda de 
conversa. A análise química da bomba utilizada no atentado foi feita pelo 
professor Johnny, demonstrando porque o plano resultou em fracasso. O 

professor explicou através do conhecimento químico a composição da 
bomba, origem da bombo, detalhes importantes como a atmosfera e o clima 
foram destacados. A professora estela participou através do conhecimento 

histórico. Os alunos participaram e posicionaram-se questionando e 
comentando partes do filme assistido.

CEEMTI Liceu 
Muniz Freire

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim
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#adolescer: Produção de Slogan

Thamyris Milli e 
Maria Antônia 
Pinotti Caser

Pensando nas atividades, trocas de experiências, debates de assuntos 
que abordam o jeito adolescente/jovem de viver, a prática tem por 

objetivo orientar os estudantes sobre a eletiva #adolescer. O primeiro 
desafio foi: criar um slogan para a eletiva!!!

Foi explicado para os alunos o que é um slogan e qual é sua utilidade, 
bem como, como o público se relaciona com slogans no dia-a-dia.
Para o caso da eletiva, a intenção é que, ao olhar para a eletiva, as 

pessoas se lembrem do #adolescenr.
A proposta era se inspirar, criar um slogan que seja a cara da eletiva e 

dos adolescentes. Falamos que poderia ser usada a tecnologia, 
programas, aplicativos, mas também folhas A4.

O melhor trabalho iria para votação!

EEEFM Lions 
Club de 
Colatina

SRE 
Colatina
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Máscaras de urgência sem costura

Rosiane Rodrigues 
Alves Candido e 

Marcilene Ribeiro 
Campana

Consiste em fazer Máscaras de Urgência sem 
costura utilizando uma camisa velha e uma tesoura, 
dentro do padrão exigido pelo ministério da Saúde 

em recorrência a Pandemia. Essa atividade foi 
desenvolvida na  Eletiva Recicle hoje, colha amanhã! 

SRE 
Colatina

EEEFM Lions 
Club de 
Colatina
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Fale com as mãos!

Maria Auxiliadora 
Alves Barcelos

É perceptível a barreira da comunicação do surdo na nossa sociedade.  
A maioria dos ouvintes não conhece a Língua de Sinais e por essa 

razão, evitam o contato com o surdo que por sua vez, se sente excluído 
do meio social. 

O ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras) na escola além de 
promover uma educação inclusiva, é responsável pela formação de 

alunos surdos no país, criando novas possibilidades para essas 
crianças. 

Diante dessa realidade percebo a importância do ensino da Língua de 
Sinais- Libras nas escolas mesmo sem haver alunos com deficiência 

auditiva, de modo a incluir não somente no ambiente escolar, mas na 
vida cotidiana. 

A proposta dessa Eletiva- Fale com as Mãos! é quebrar a barreira da 
comunicação e promover a inclusão na comunidade em que a escola 

está inserida. 

SRE 
Colatina

EEEFM Lions 
Club de 
Colatina
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Sustentabilidade em Meio à Pandemia

Valquíria Monjardim, 
Eduardo Demuner e 

Jader Medrado

Esta prática foi desenvolvida com a finalidade de orientar os alunos 
e familiares sobre a importância da sustentabilidade e do 

aproveitamento total dos alimentos. Contou com a participação dos 
professores de geografia da escola, abordando temas como 

reutilização de materiais e horta vertical. Já o professor de ensino 
religioso que também é gastrônomo, deu algumas dicas de 

economia doméstica para minimizar os impactos financeiros nos 
lares dos nossos alunos. Por causa da pandemia, alguns 

responsáveis perderem seus empregos. A divulgação se deu por 
meio das redes sociais e pelo contato com os alunos via aplicativo 

de mensagens e tutores, como também por meio de áudio gravado 
e editado, ficando assim mais atrativo para os educandos. 

CEEFTI Galdino 
Antônio Vieira

SRE Vila 
Velha
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Sustentabilidade em meio a 
pandemia - vídeo

Eduardo Demuner, 
Jader Medrado e 

Valquiria Monjardim 

Os professores apresentaram uma proposta interativa entre a parte 
diversificada e a BNCC, com o tema sustentabilidade. Simularam o 
cotidiano dos alunos em sala de aula, iniciando com o conteúdo de 

geografia. Os alunos puderam assimilar em casa (na quarentena) 
possibilidades de uma receita com a utilização total de alimentos, 

que foi a proposta da Live de Sustentabilidade em meio a 
Pandemia. Os professores gravaram cada um em sua casa e depois 
tudo foi editado. No final do vídeo, os alunos ainda tiveram acesso 
a uma receita exclusiva preparada nos princípios de utilização total 

dos alimentos. 

SRE Vila 
Velha

CEEFTI Galdino 
Antônio Vieira

45

45



, 

Atividades e Produção do 
Hormônio da Felicidade

EEEFM 
Agostinho 
Simonato

Jeanne Albiane
Machado, Maiele
Bastos Vargas e 

Roselene Marqueti de 
Matos

Considerando o momento de isolamento social que 
estamos vivendo, a disciplina Eletiva "Química do 

Corpo- Mens Sana in Corpore Sano", fez a seguinte 
pergunta aos alunos: 

O que você tem feito, nas suas atividades do cotidiano 
para ativar a produção do hormônio da felicidade?

E o produto final desse estudo resultou na edição de 
um vídeo.

Mesmo com todas as dificuldades, seguimos tentando 
e mantendo o vínculo.

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim
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De bem com a vida

CEEFMTI 
Daniel 

Comboni

Carina de Mattos 
Torres, Catiane Araújo 
França Roas e Luana 

Gomes de Souza.

A capacidade de projetar no futuro os sonhos e 
ambições e traduzi-los sob a forma de um plano 
com objetivos, com metas estabelecidas, prazos 

para a sua realização e ações. Não é apenas o 
despertar sobre os sonhos, ambições e aquilo que 

deseja para a sua vida, mas o agir sobre eles. É 
experiência da elaboração do Projeto de Vida, de 

conferir sentido e significado para a vida, perante si 
próprio, com quem se relaciona e com os 

compromissos que assume.

SRE Barra de 
São Francisco
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A disciplina Eletiva “Livronauta”, consiste em incentivar o hábito da leitura, e 
despertar nos estudantes o interesse pela literatura através de livros da 

literatura infanto-juvenil brasileira e espanhola.
Um dos desafios da atualidade nas escolas é desenvolver no aluno o gosto 

pela literatura, ou uma leitura extensiva. Através da leitura o ser humano 
consegue se transportar para o desconhecido, explorá-lo, decifrar os 

sentimentos e emoções que o cercam. Pode então, vivenciar experiências que 
propiciem e solidifiquem os conhecimentos significativos de seu processo de 

aprendizagem.
Sendo assim, oferecer uma eletiva que visa apresentar a literatura infanto-

juvenil (brasileira e espanhola) para então desenvolver a competência leitora é 
um tema relevante para a educação escolar e formação social do estudante.
Com o atual cenário que estamos vivendo (pandemia/aulas suspensas), nós 

propomos a aplicação de uma APNP (Atividade pedagógica não presencial), 
visando apresentar a obra Dom Quixote (Miguel de Cervantes) aos estudantes, 

e uma reflexão sobre a história e mensagem que essa obra revela.

Livronauta

Valéria Marques 
Pereira da Silva; 
Juliana Pereira 

Bianquini

CEEFMTI 
Daniel 

Comboni

SRE Barra de 
São Francisco
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, 

APNP Eletiva DiverAção

Jardel Carnielli Roas, 
Kahyna Pereira Valério, 
Ivani Vieira Damaceno, 

Elisabeth de Mattos 
Torres.

Tendo a Eletiva DiverAção, desde a sua concepção, o objetivo de motivar os 
estudantes do ensino fundamental de forma lúdica e divertida, resgatando 
valores e aumentando a autoestima, objetivando proporcionar momentos 

agradáveis e divertidos, de forma que se sintam sempre motivados, 
reconhecendo sua importância e valorizando o seu próximo, bem como o 

meio onde estão inseridos, sendo agentes promotores de mudanças e 
transformações. Buscando ainda, trabalhar a autonomia de forma competente 

e solidária, por meio dos valores como resiliência, empatia, autoconfiança, 
respeito, autoestima, responsabilidade, compromisso, dentre outros, estando, 

todos nós, passando por um momento atípico, sendo o isolamento social, 
recomendado pelas autoridades públicas, assim como os responsáveis pela 

saúde pública, bem como a Organização Mundial da Saúde (OMS) como 
sendo uma forte importante para o controle da disseminação do novo 

CoranaVírus, a proposta dessa atividade é recordar memórias dos momentos 
que estivemos juntos na escola, antes da chegada dessa pandemia.

CEEFMTI 
Daniel 

Comboni

SRE Barra de 
São Francisco
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Entrevista motivacional com uma Consultora  
Patrimonial (aprender a ser, conhecer e fazer)

CEEFMTI Senador 
Dirceu Cardoso

Victor Anequim 
Guimarães e 

Marlúcia Emiliano 
Santolini

Os alunos tiveram acesso a um vídeo motivador cuja entrevistada é de sua 
cidade Muqui, a Senhora LORENA ANEQUIM RABBI, Consultora Patrimonial na 

cidade de Vitória, onde ela fala sobre como traçar objetivos e metas para a 
nossa vida e que nem tudo é fácil, precisamos lutar pelo que queremos, pois faz 
parte do nosso projeto de vida, sei que vocês são capazes de realizar qualquer 
tarefa que lhes for delegada, portanto assistem o vídeo e se propõem em fazer 
a tarefa que está sendo incumbida a vocês. Pense sempre: eu quero, eu posso, 

eu consigo, só tenho que me esforçar. 
Ao final gravaram em seus celulares, falando do seu projeto de vida, quais os 
objetivos e metas, e o que precisam para alcançá-lo, afinal A VIDA É FEITA DE 

SONHOS, ENTÃO, “VEM SONHAR COM A GENTE!”
Após gravar o vídeo, mandaram para a professora de PV e, caso autorizassem, 

ela postaria nas redes sociais da escola, pois assim incentivariam seus colegas a 
buscarem o conhecimento através dos estudos rumo ao sucesso!

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim
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Não troco meu “oxente” pelo seu “ok” 

CEEMTI 
Professora Maria 

Penedo

SRE 
Cariacica 

Viviany de Paula 
Gambarini e 

Vanessa Oliveira

Para dar prosseguimento às aulas eletivas iniciadas em ambiente presencial, as 
professoras Vanessa e Viviany, a cada semana, têm proposto a visualização de 
vídeo e desenvolvimento de exercícios e reflexões sobre variação linguística 
regional. Na aula sobre Estrangeirismos, por exemplo, elas disponibilizaram 

vídeos e textos no Google sala de aula para tratar do tema e pediram para os 
estudantes refletirem sobre o tema por meio de textos ou vídeos. Uma das 

alunas, nessa ocasião, fez um texto para explicar o assunto que foi postado nas 
redes sociais da escola sendo, ainda, visto por mais de 100 pessoas. A eletiva, 

sempre depois de alguma atividade, realiza uma espécie de feedback para que 
todos conheçam as reflexões dos outros alunos sobre determinado conteúdo. 

Foram realizados textos, vídeos e reflexões diversas. Felizmente, temos 
conseguido um bom número de acesso e respostas de estudantes no Google 
sala de aula. Na próxima aula, sobre Preconceito linguístico, trabalharemos um 
vídeo do Chico Bento e com reflexões dos estudantes sobre esse assunto. Já 

estamos animadas com os resultados!
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GAME OVER

Silvana e João 
Luiz

O objetivo desta eletiva é fomentar o ensino da 
matemática básica para o ensino fundamental.

CEEMTI 
Professora Maria 

Penedo

SRE 
Cariacica 
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Talentos para amar também é 
Solidariedade e amor ao próximo

Clébia Teixeira 
Vieira e Ângela 

da Glória 
Frontino Virgínio

No Classroom, foi postado um pensamento Tereza Cristina Saraiva 
e o vídeo "Solidariedade ao próximo", disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=_pMMIg7acTA, para os alunos  
lerem e assistirem e, depois, que pudessem refletir sobre a 
solidariedade e amor ao próximo; os pequenos gestos que 
podemos praticar e que nos fazem tão bem. E, foi proposto 

também que, a partir das reflexões realizadas pelos estudantes, eles 
pudesses pensar em gestos que praticamos ou que podemos 

praticar e que deixam o dia a dia bem melhor.

CEEMTI 
Professora Maria 

Penedo

SRE 
Cariacica 
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Festa Junina saudável? A gente te conta como! 
Receitas para não abrir mão da saúde e nem da tradição

CEEMTI 
Professora Maria 

Penedo

SRE 
Cariacica 

Samaira Cabral 
de Almeida e 
Liliane Baldan

Zani

A proposta é trazer o tema festa junina no período 
de isolamento social. A atividade leva os alunos a 

refletirem sobre formas de comemorar a festa junina 
em casa sem perder a tradição. Na atividade 

trouxemos receitas saudáveis típicas de festa junina 
e desafiamos os alunos a enviarem receitas que a 

família mais gosta de saborear nessa época do ano.
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Agrotóxicos

Matheus Trugilho
Lopes e Pedro 

Henrique 
Maraglia

Estamos realizando uma ação de utilizar gamificação 
em nossas atividades na eletiva, como forma de 

ampliar o engajamento de nossos alunos. Em um 
primeiro momento utilizamos uma proposta de 

formulário interativo abortando a temática 
sustentabilidade e educação ambienta e num 

segundo momento, empregamos a ferramenta 
kahoot para desenvolver o tema agrotóxicos.

CEEFMTI Senador 
Dirceu Cardoso

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim
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Eletiva Mundo Fantástico

Welma Curbani, 
Cátia Cirlene e 

Francile Casciano

“Lembranças que me fazem voltar à escola”.
Já faz alguns meses que estamos distantes um do
outro e da escola. Estamos sentindo sua falta e nos

sentimos incompletos como um avião sem asa. 
Reflita sobre como é importante sua presença para nós.

CEEFMTI 
Daniel 

Comboni

SRE Barra de 
São Francisco
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Em Movimento: um giro pelo E.S

Karina Lopes dos 
Santos Moreno e 

Anderson 
Colucio Muchuli

Consiste analisar a cultura capixaba e assim 
valorizar a história local.

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim

CEEFMTI Senador 
Dirceu Cardoso
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Cyberbullying: a violência virtual

CEEFMTI 
Professor José 

Leão Nunes

Adriana Pereira Del-
Lucas Simões, Jussara 
Morelato de Oliveira 

Demuner

Por uma perspectiva preventiva para o 
cyberbullying.

SRE 
Cariacica 
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Maquiando a Monalisa 

CEEMTI 
Professora Maria 

Penedo

Aline e  
Luana 

Através da arte ensinamos os sólidos geométricos, 
maquiando, o resultado foi incrível! Vídeos 

maravilhosos e uma interação com os alunos.

SRE 
Cariacica 
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SEDENTARISMO NA QUARENTENA: Como encontrar 
motivação e equilíbrio para manter uma rotina de exercícios 

dentro de casa em tempos de coronavírus

Liliane Baldan
Zani

A atividade postada no Google sala de aula traz um texto sobre práticas 
de atividades físicas em casa. A vontade de mudar de vida para melhorar 
a saúde está sempre entre as principais metas da maioria das pessoas. E 

agora com a pandemia do novo coronavírus, a situação ficou desafiadora. 
O problema é que, muitas vezes, se exercitar e cuidar da alimentação 
ficava em segundo plano, por conta da correria e dos obstáculos que 

enfrentamos no dia a dia — trânsito, trabalho, estresse, entre outros. No 
período de quarentena, porém, o desafio é fazer atividade física dentro 

de casa.
Foi feito o seguinte questionamento aos estudantes:  Você se considera 

uma pessoa sedentária? Por que? Quais atividades/brincadeiras você 
poderia propor para serem feitas na sua casa com seus familiares? Mostre 

o que você está fazendo para mexer o corpo, faça vídeos, tire fotos e 
envie por e-mail ou anexe à essa atividade na sala de aula Google. 

CEEMTI 
Professora Maria 

Penedo

SRE 
Cariacica 

60

60



Você já parou para pensar do que é 
feita a gelatina?

A atividade foi postada no Google sala de aula, no formate de 
formulário. Foi apresentado um texto falando sobre do que é feita a 
gelatina e onde ela é usada. Foi proposto aos estudantes o seguinte 
questionamento: E você aí na sua casa, como usa a gelatina? Após 

ler o texto e saber um pouco mais sobre a gelatina, sua composição, 
como é extraída e onde é utilizada, conte para nós como você utiliza 

a gelatina aí na sua casa. Você poderá fazer vídeos, textos e 
montagem de imagens mostrando uma receita que leva gelatina. Os 

textos podem ser descritos abaixo nesta atividade. Os vídeos e 
imagens também podem ser anexados à atividade ou enviados aos 

grupos de Whatsapp da turma lembrando sempre de colocar a 
descrição da atividade - Disciplina Eletiva: Comer, queimar e amar. 

Liliane 
Baldan Zani

CEEMTI 
Professora Maria 

Penedo

SRE 
Cariacica 
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TODOS CONTRA O CYBERBULLYING

Maruza Brasil Boone, 
Caroline Quenupe

Campos, Maria Cristina 
dos Santos e Sayonara

Gomes Cavalcanti

A hora do intervalo de aulas, que deveria ser um momento de conversas descontraídas, para 
muitos alunos é um momento de medo, pois é nessa hora que agem colegas agressores, 

colocando em prática brincadeiras de mal gosto, conhecidas como Bullying.
Em 2009, a ONG Safernet realizou uma pesquisa para conhecer mais de perto o 

comportamento de crianças e adolescentes, mas na internet. O resultado não foi nada 
animador e a pesquisa apontou que 33% dos entrevistados já havia tido algum amigo vítima 

desse tipo de humilhação nas redes sociais.
Essas humilhações consistem em práticas de  estigmatização por meio dos espaços virtuais. 
Hoje, com as facilidades de acesso à internet de crianças e jovens, essas práticas estão cada 

vez mais frequentes. 
Infelizmente, com essa pandemia, estamos em casa e utilizando mídias digitais  (internet) com 
mais intensidade e todas essas agressões verbais deixaram, com mais força os corredores da 
escola e passaram a figurar o cenário virtual com mais intensidade. Claro que  essa situação 
não é nova, mas pode se intensificar pelo uso constante da internet e, ações pedagógicas 
devem ser desenvolvidas no sentido de minimizar tais violências.  Faz-se necessário estar 

atento a essas questões e ter consciência de que o respeito cabe em qualquer lugar.

CEEFMTI 
Professor José 

Leão Nunes

SRE 
Cariacica 
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Lembranças que me fazem 
voltar para Escola

Ilma de Souza 
Cruz e Gabriela 
Feitosa Costa

Como estamos vivendo um momento de distanciamento 
social, a ideia da APNP da eletiva é reconectar o aluno à 

escola e principalmente as lembranças que o faz recordar e 
sentir desejo de voltar para a escola. 

Para a execução, a orientação é a seguinte:
“Você poderá nos responder sobre essa lembrança da 

seguinte forma:
- Produção de frase;

- Produção de um desenho;
- Envio de foto (pode ser de algum momento vivenciado na 

escola, que te traz boa lembrança e te faz querer voltar)”

CEEFMTI 
Daniel 

Comboni

SRE Barra de 
São Francisco
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, 

Prática em Eletiva

Priscila Durant 
Binott e Monique 

Brito

Diante da análise do projeto de vida dos estudantes surgiu a ideia de 
criar uma eletiva que contemple assuntos de inglês e ciência. A 

eletiva busca incentivar o gosto pela culinária, a descoberta de novos 
sabores e o conhecimento da língua mais falada no mundo todo, o 

inglês. As aulas práticas, além da degustação e do aprendizado 
proporcionam uma imersão na cultura americana de um modo geral, 
gerando aromas e sabores antes conhecidos apenas nos livros e na 

TV.  Além de atrair a atenção dos estudantes, a eletiva traz outros 
benefícios para o ensino ampliando o conhecimento de temas 

transversais como saúde, nutrição do consumidor, economia, cultura, 
entre outros. Todos estes conteúdos transversais são baseados na 

BNCC o que atende aos temas contemporâneos educação alimentar 
e nutricional (Leinº11.947/2009); saúde, vida familiar e social; 

educação para o consumo e diversidade cultural.

CEEFMTI Senador 
Dirceu Cardoso

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim
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O dia em que a terra parou

Eliana 
Nascimento e 
Marciano de 

Almeida Vieira

O Dia em que a Terra parou
Esta célebre canção do cantor e compositor baiano Raul Seixas, um dos grandes 

representantes do rock brasileiro, tem sido relembrada nos dias de hoje como 
profética. Muito por conta da pandemia de Covid-19 que estamos vivenciando. 

A coincidência fez à procura pela música no YouTube triplicar. No clipe da 
canção, vários comentários surgiram recentemente no estilo “quem mais veio 

aqui por causa do coronavírus?”.
O trecho foi extraído da música 'O dia em que a Terra parou', lançada em 1977 
por Raul Seixas (1945-1989), e poderia ser apenas mais uma bela canção desse 

grande cantor e compositor nacional, não fosse pela situação de isolamento 
mundial que vivemos no momento, em razão da pandemia do novo coronavírus.
A atividade consistia em fazer uma reflexão. Relembrar os bons momentos que 

vivemos na escola. E escrever um verso, frases, poesias ou poemas com a 
temática “Lembranças que me fazem voltar para Escola”, e como sonho com este 

retorno. 

CEEFMTI 
Daniel 

Comboni

SRE Barra de 
São Francisco

65

65



Mundo Curioso

Claudiovani
Peres de Souza e 
Alice Medeiro de 
Carvalho Massini

A eletiva tem como principal objetivo a construção, 
criação e modificação da experimentação de acordo 

com materiais que temos acesso em nossa escola, 
diante da pandemia que estamos vivendo, não 

podemos deixar de lado nosso objetivo principal 
que o prazer em estudar ciência e de construirmos 
nossos próprios modelos de estudo. Pensando nos 

materiais que possivelmente teríamos em casa 
chegamos a construção uma lente de aumento, já 

que nossos protagonistas possuem um grande 
interesse tecnológico.

CEEFMTI Senador 
Dirceu Cardoso

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim
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, 

Ligados na Rede

Cintia Athaide
Gomes

Devido ao afastamento social, foi proposto na Eletiva "ligados na 
Rede" lives, debatendo temas que são de suma importância nesse 

momento vivido.
Como:

- A importância das redes sociais em meio a pandemia (incluindo as 
plataformas utilizadas para ensino)

- Fake News (como não disseminar noticias falsas nesses tempos 
difíceis que vivemos e como descobrir quando é uma noticia falsa).
Foi criando um grupo com alunos participantes da eletiva e a live é 

desenvolvida no aplicativo disponibilizado pela Sedu, Google Meet.

CEEMTI 
Professora Maria 

Penedo

SRE 
Cariacica 

67

67



De Bem com a Vida, Beleza e 
Autoestima

Luci Rocha e Rita 
de Cássia 
Bernabé
Delatorre

Em tempos de Pandemia, nos preocupa muito os 
cuidados que os meninos precisam ter com sua 

higiene, então preparamos algo que despertará a 
curiosidade na atividade e com isso nos dando o 
retorno desejado que é a higienização das mãos.

CEEFMTI Senador 

Dirceu Cardoso

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim
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Desafio: Arraiá Virtuá

Christianny Silva 
de Oliveira 

Barreto e Juliana 
Posse Cabral

De forma lúdica, em formulário gameficado, os 
alunos respondem questões sobre esta festa cultural 

em nosso país, que é a Festa Junina, envolvendo 
conteúdos de Língua Portuguesa e Geografia, tais 
como: culinária e trajes típicos, estados brasileiros, 

origem de algumas palavras.

CEEFMTI Senador 
Dirceu Cardoso

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim
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Linguagens de Empatia na Pandemia

EEEFM Florentino 
Avidos

SRE Vila 
Velha

Wladimir Ricardi
Alves Genuino

O título "Linguagens de Empatia na Pandemia" representa proposta 
(re)elaborada da disciplina eletiva, tendo em vista  ao atendimento das 
resoluções e portarias relativas à (re)adaptação da disciplina eletiva que 
era ministrada por mim antes do período de isolamento social devido a 
Covid-19. Ter  uma vida escolar, nesse período atual, modificou a vida 

de todos nós, seja alunos, professores, escola, enfim...  
Nunca em toda a atualidade, a palavra empatia foi pronunciada por 
diversas pessoas, de diversos povos,  em vários cantos do mundo. 
Exercer protagonismo está intimamente ligado à empatia. E como 

estamos em termos de linguagem de empatia com o nosso próximo?  
Não é sobre livros, tabelas, gráficos que queremos falar. É sobre 

empatia. São algumas questões que podemos refletir em Linguagens 
de Empatia na Pandemia. 
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Você canta e Dança ou você Dança

Bruna Adila 
Barros Oliveira

Onde existe vida existe movimento e a dança é 
movimento, a sucessão deles, sua integração. É expressão 

de vida, transmissão de sentimentos, comunicação, 
vivencia corporal, emocional. A prática dessa atividade 

tem o objetivo fazer com que os alunos tenham a 
experiência da dança integrada a experiência de 

aprendizagem de diferentes culturas, com a sensação de 
alegria em movimentar-se alegremente, retratar-se 
através da expressão do movimento. Na escola, o 

estímulo estão se manifestando na interação professor-
professor, aluno-professor e aluno-aluno.

CEEFMTI Senador 
Dirceu Cardoso

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim
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Mitos e verdades na telinha

Walmir Schunaid

Análise de filmes conhecidos

CEEMTI 
Professora Maria 

Penedo

SRE 
Cariacica 
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Como os surdos estão se comunicando em 
tempos de pandemia?

Irlan Carla Ruy 
Rodrigues, Nathalia 
Castro, Silvana Maria 

Aparecida Viana 
Santos

Em uma das atividades da eletiva "A Era da Comunicação: linguagem e vida", o tema 
abordado foi  “Como os surdos estão se comunicando em tempos de pandemia?”. 

O que nos motivou abordar esse tema foi a própria pandemia e o isolamento social. 
Sabemos que os surdos passam por muitas dificuldades no cotidiano, e em tempos de 

isolamento social as coisas ficam um pouco piores.
A comunicação é crucial para todos terem um bom relacionamento. O surdo já sofre por 

não ter intérprete em todos os ambientes públicos, e agora com o uso obrigatório da 
máscara, dificultou ainda mais. 

Surgiu uma opção que foi uma máscara transparente na região da boca. Ela foi criada por 
uma estudante de uma faculdade dos Estados Unidos e tem ganhado espaço a cada dia. 

Queríamos que os estudantes refletissem sobre a dificuldade que a pessoa surda tem 
para compreender o momento que estamos vivendo e que eles percebessem que nos 

pequenos detalhes os surdos não são notados e, assim, acabam não participando 
concretamente como cidadão que é.

Nesse dia nós convidamos a intérprete Wanessa Raylla, pois a Natália (que é intérprete da 
escola) ia falar, então precisávamos de outra pessoa para interpretar.

CEEMTI 
Professora Maria 

Penedo

SRE 
Cariacica 
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Melhoramento genético animal

CEIER de 
Águia 
Branca

Hudson Guimarães 
Rodrigues, Nilson 
Costa Rezende, 

Angélica Fornazier

Inseridos no meio rural, faz necessário uma prática 
que valorize o produtor rural e nada melhor que 

aumentar sua produtividade com animais com maior 
aptidão de produção e rusticidade para aguentar o 

clima da região. A eletiva de melhoramento genético 
tem objetivo de conhecer as raças e linhagens 

adaptadas, feitas com estudos teóricos e práticas de 
melhoramento genético com animais de alta 

produção. Para isso são feitas aulas práticas de 
seleção de linhagens de galinhas, de raças de suínos, 
calopsita, periquitos, castração de suínos, tudo para 

melhorar o rendimento produtivo.

SRE Barra de 
São Francisco
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Design é TUDO!

Rose Moretto e 
Alcineily 
Monteiro 

Visando atender à demanda de Projetos de Vida relacionados às diversas áreas das artes, a 
eletiva " Design é TUDO!" surgiu da parceria entre Arte e Matemática, onde trabalharemos 
a concepção de um produto (máquina, utensílio, mobiliário, embalagem, publicação etc.), 

especialmente no que se refere à sua forma física e funcionalidade.
Como a área do Design é muito abrangente, escolhemos os seguinte temas para trabalhar 

com os alunos durante a eletiva:
Design Gráfico e comunicação visual

Design industrial, também denominado design de produto, através  da criação e produção 
de objetos e produtos tridimensionais com foco para usufruto humano ou animal.

Design de moda, na aplicação do design e da estética ou a beleza natural de roupas e 
acessórios. O design de moda é influenciado por contextos culturais e sociais, e variam ao 

longo do tempo e lugar.
Design de interiores através do planejamento e organização de ambientes., estabelecendo 

relações estéticas e funcionais, em relação ao que se pretende produzir.
Os tópicos acima relacionados serão associados às disciplinas geradoras, arte e 

matemática, tanto nas atividades teóricas quanto nas atividades práticas.

CEEFMTI Senador 
Dirceu Cardoso

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim
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Curiosidades sobre a gelatina

Liliane Baldan 
Zani

Samaira Cabral

A atividade consiste em propor aos estudantes que 
produzam vídeos, montagem de imagens ou textos 

tutoriais sobre receitas que utilizem a gelatina. 
Depois da atividade pronta, os estudantes deveriam 
postar na própria página da atividade no Classroom
ou enviar para os grupos de Whatsapp da turma. As 

produções, por fim, foram divulgadas nas redes 
sociais da escola.

CEEMTI 
Professora Maria 

Penedo

SRE 
Cariacica 
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Arraiá virtuá - parte 2

Juliana Posse 
Cabral Porcari e 

Christianny
Barreto

A disciplina eletiva - Um mundo, muitos sabores, é interdisciplinar 
entre Geografia e Língua Portuguesa. Buscamos trabalhar a 

linguística e a diversidade cultural. 
Nossa atividade - ARRAIÁ VIRTUÁ - 2, foi proposta em consonância 

com a temática Festa Junina, trabalhada em nossa escola, sendo 
uma continuidade da atividade da semana anterior. 

ARRAIÁ VIRTUÁ - PARTE 2 consiste num desafio feito no 
GoogleForms sobre as diferentes formas de se comemorar a Festa 

Junina em outros países. Apresentamos um pequeno vídeo e 
elaboramos questões gameficadas sobre o assunto.  Elaboramos 
questões leves, acompanhadas de imagens, para que o aluno se 

sentisse motivado a fazê-las.

CEEFMTI Senador 
Dirceu Cardoso

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim
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Agroecossistema Educativo: um novo 
olhar para o campo

CEIER de Vila 
Pavão

SRE Nova 
Venécia

André Cavalcanti; 
Claudiney Helmer; 
Daniela Colombi;  
Gilvanete Lisboa; 

Ismael Freitas; 
Roberto Zumacke.

Desenvolvimento de um canal no Youtube no intuito de 
disponibilizar videoaulas teóricas e práticas voltadas para o 

desenvolvimento de  tecnologias sustentáveis na área agropecuária.  
Serão abordados temas como Análise de solo e foliar; Nutrição 

Mineral de Plantas; Manejo Integrado de Pragas e Doenças; 
Desenvolvimentos de Sistemas de Integração - Lavoura - Pecuária -

Floresta; Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto; Utilização de 
softwares de importância no meio agropecuário;  etc.  Esperamos 

com esta prática difundir as principais tecnologias sustentáveis 
utilizadas  na atividade agropecuária, sendo estas de extrema 

importância no processo de formação dos  estudantes do curso 
técnico em agropecuária do CEIER - Vila Pavão, servindo também 

como forma de divulgação da nossa escola e do curso técnico. 
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Jogos Matemáticos: Game Over

Silvana Viana, 
João Luiz Pavani, 

Nilceia Ribeiro 
de Oliveira

Desenvolver habilidades de raciocínio, como 
organização, atenção e concentração para a

resolução de problemas, contribuindo para o 
desenvolvimento da linguagem, criatividade e 

raciocínio dedutivos.

CEEMTI Professora 
Maria Penedo

SRE 
Cariacica 
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Eletiva Integrada

EEEFM Dom Joao 
Batista da Motta e 

Albuquerque

SRE 
Carapina

Regina Maria Batista, 
Marcelo Zanon e 

Synval Pinheiro da 
Silva Junior

Tendo em vista o momento de pandemia e a necessidade do isolamento 
social foi necessário desenvolver as atividades de forma não presencial. 

Pensamos então em criar novas  eletivas observando o contexto atual e a 
necessidade do estudante Foram organizadas uma eletiva por ano(EF - 6º ao 
9º ano) de forma articulada com BNCC,  que já estão trabalhando com ênfase 
num tema integrador da BNCC. Assim, Os professores continuam o trabalho 

da disciplinas da BNCC integradas com as eletivas, só que, de forma prática e 
lúdica e culminando num trabalho final. Professores das áreas pensaram num 

nome atrativo de acordo com tema gerador da BNCC que já estão 
trabalhando. Em seguida, divulgamos para os estudantes as eletivas propostas 

e promovemos o dia "D" da escolha da nova eletiva por turma. Lembrando 
que já esta estabelecido que as áreas sempre  "conversem" entre si nos 

momentos de planejamento, para que haja interdisciplinaridade, Integração, 
aprofundamento, enriquecimento, consolidação provendo assim uma 

aprendizagem significativa.
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Conversa sobre pandemia

CEEFMTI 
Washington 

Pinheiro Meirelles

John Waynny
ferreira

Uma conversa da eletiva WPM anatomy sobre os 
cuidados e precauções a se tomar nesse tempo de 

pandemia

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim
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Cabelo meu, preconceito seu

Christina Araujo
de Niño e Kelli

da Silva Carvalho 
de Souza

A opinião alheia não me define: por isso criamos a eletiva “Cabelo meu, preconceito 
seu”, pois, apesar de vivermos numa sociedade que nos julga constantemente, somos 

donos do nosso próprio corpo – ele, somado a nossos princípios e valores representam a 
nossa identidade. No entanto, muitos pais não aceitam seus filhos de dreads, moicanos 
ou simplesmente coloridos, assim como nossos colegas não aceitam o natural colorir-se 
de branco. Os crespos, então, sofrem desde a mais tenra infância o preconceito racial. 

Preparamos a eletiva para munir nossos alunos de ferramentas de aceitação de seu ser.  
Iniciamos com a presença de artistas para cantar a música “Cabelo”, Arnaldo Antunes. 

Em seguida ouvimos os relatos de como os alunos lidam com seus cabelos, preconceitos 
sofridos, entre outros. Durante o isolamento social, fizemos uma chamada para que 

alunos da eletiva e outros mandassem fotos com seus cabelos que os deixem felizes, seja 
por penteados em casa ou aplicativos da web. Estamos concluindo um vídeo com 

imagens de alunos e professores para “ilustrar” a música inicial e realizaremos uma live, 
no dia 23 de julho, com o cabelereiro Vitor Lisboa – jovem empreendedor, proprietário 
de um salão de beleza, motivado pela realização do seu sonho de poder usar o cabelo 
como bem quisesse. “Cabelo meu, preconceito seu” é uma eletiva cujo distanciamento 
não nos impediu de criar, reinventar, produzir, refletir sobre nossa identidade e, mais 

que isso, oportunizar esta reflexão junto a família.

CEEFMTI Pastor 
Oliveira de 

Araújo

SRE Vila 
Velha
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FESTA JUNINA

Elisangela, 
Vanderleia e 

Bruna

Observei que o formulário simples do Google sala 
de aula não estava atraindo o meu público alvo que 
é o 6ºe 7º, então resolvi diversificar a atividade com 
o aplicativo do Kahoot e vou monitorar essa semana 
se obtive sucesso, divulguei para os alunos sobre o 

kahoot no grupo de whatsapp de Eletiva e creio que 
alcançarei sucesso, temos que estar inovando e 

atraindo as turmas do ensino fundamental, pois eles 
não enxergam as disciplinas da Parte Diversificada 

como aula “normal” como as aulas da BNCC.

CEEFMTI Senador 
Dirceu Cardoso

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim
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No ar, os estudantes

CEIER de 
Águia Branca

Equipe 
escolar

Diante da Pandemia, instalada no território brasileiro 
e no mundo, buscou-se adaptar a eletiva para que 
seja possível realizá-la mesmo a distância, devido o 

isolamento social. Assim, realizamos uma live
periodicamente para o planejamento da eletiva, o 

que também promoveu a socialização entre os 
estudantes e professores, por meio da comunicação 

digital e uso de tecnologias.

SRE Barra de 
São Francisco
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Hismática Gourmet apresenta: 
Doce Live QUIZ.

Mayara  Miler e 
Denise da Silva 

Martins

Pensando em retomar a ELETIVA HISMÁTICA Gourmet as 
professoras Denise de Matemática e Mayara de História. 

Promoveram um Quiz objetivando retomar o trabalho 
com a eletiva proposta no inicio ano. Nesse momento foi 
trabalhado de forma lúdica os conceitos matemáticos e 

de história vinculados na proposta da eletiva. Os desafios 
eram propostos no Chat do Google Meet e os estudantes 

escolhiam as alternativas e davam suas repostas. 
Trabalhou assim o desenvolvimento da proatividade, do 
protagonismo e além disso aprofundaram, enriqueceram 

e consolidaram os conteúdos da BNCC.

SRE 
Carapina

EEEFM Dom Joao 
Batista da Motta e 

Albuquerque
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Nos passos da dança

EEEFM Lyra 
Ribeiro Santos

SRE Vila 
Velha

Aldair Mozer Braga, 
Felipe Moitinho, Elane

Navega, Tiago 
Marchiori, Leilane 

Garcia e Carla Kirsten

É fato, porém, que a dança acompanha nossas vidas 
de diferentes formas, em diferentes épocas e com 
diferentes sentidos; podemos vê-la pelos diversos 

cantos do mundo. Atualmente, a dança está 
presente nas ruas, nas casas, nos espaços de 
espetáculos, nos estúdios, nas escolas, nas 

universidades, entre outros espaços. 
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Em Casa - refinando talentos

Eller dos Santos 
Moraes

A eletiva é dividida por 5 áreas (Talentos e Aptidões) que o estudante escolhe por meio 
de um link (Google forms) no qual área que irá se inscrever e participar. Cada área é 
representada por técnicos/professores que no decorrer do trabalho irão contribuir, 

adicionar e orientar o educando. Durante a semana os técnicos selecionam 
temas/valores para as apresentações. Os educandos recebem o assunto semanal e o 

técnico/professor ajuda em orientação de maneira remota para que o estudante refine 
o talento e apresente-se no dia da aula da eletiva e eles podem usar todos os auxílios 

tecnológicos e manuais possíveis para fazer uma apresentação bem feita. A 
apresentações ocorre pelo instagram institucional e os técnicos/professores selecionam 

quem apresentará contra quem. Caso, um técnico gere um interesse pelo candidato 
que vai para a repescagem; usa o PEGUEI  e volta direto para a competição. 

Cabe ressaltar que todos os julgamentos e orientações são baseadas na equidade para 
não trazer uma desigualdade entre os candidatos. Na última aula, é realizado uma 

apresentação estilo The Voice ou X-Factor com a premiação dos candidatos que foram 
vencendo as etapas e se tronaram destaques. Vale ressaltar que a eletiva nesse 1º 
trimestre é de interação para trazer o estudante para mais próximo da escola e as 

famílias e comunidade escolar participam votando nos participantes.

CEEMTI 
Conde de 
Linhares

SRE 
Colatina

87

87



Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Consciência Humana

Marinalva Pereira 
Galasi

Proporcionar conhecimentos sobre os aspectos 
históricos que levaram ao fim da escravidão e suas 

consequências imediatas na sociedade, 
conhecendo o motivo especial pelo Dia da 

Consciência Negra. É importante que o projeto seja 
distribuído em todas as turmas.

EEEFM LYRA 
RIBEIRO 
SANTOS

SRE Vila 
Velha
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No ar, os estudantes! Programa de rádio produzido na escola dá 
protagonismo aos jovens e intensificam a interação com a 

comunidade escolar

Lorrâna Miranda 
Wolfgran, Edinea 

Bergamaschi 
Pilon,Livia Israel 

Ferreira.

Os meios de comunicação no mundo globalizado têm grande 
importância no âmbito educativo, uma vez que são ferramentas 
adicionais no processo ensino aprendizagem. Considerando os 

conhecimentos prévios dos estudantes, o CEIER  preocupa-se em 
lhes oferecer um espaço interno, para que por meio da 

comunicação possam apropriar-se dos recursos multididáticos
desenvolvendo a criatividade e a imaginação. Sendo a implantação 
da rádio um dos recursos aquisitivos mais acessíveis, o grupo optou 
por esta eletiva, uma vez que possui caráter informativo, educativo 

e de entretenimento musical e informativo.
Diante da Pandemia, instalada no território brasileiro e no mundo, 

buscou-se adaptar a eletiva para que seja possível realizá-la mesmo 
a distância, devido o isolamento social.

CEIER de 
Águia Branca

SRE Barra de 
São Francisco
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Coral Som da Terra

Francielly Vieira de 
Brito, Gislene Bohry
Wilvock e Simone 

Loback Viana Lima.

As atividades da eletiva Som da Terra estão sendo realizadas em 
parceira com a regente do coral da escola Gislene Bohry Wilvock

através do Whatsapp. Serão desenvolvidas na eletiva os elementos e 
procedimentos: canto; exercício rítmico, marchas, dança e 

coordenação motora; exercício de relaxamento e respiração; 
exercício para desenvolver a atenção, concentração e memória; 
exercício de improvisação e criatividade; expressão corporal e 
interpretação; flauta doce;  leitura musical e sinos. Dentre os 

resultados das práticas, podemos citar um vídeo composto da 
cantoria dos estudantes em homenagem ao dia das mães durante a 

pandemia. Para os estudantes do cenário 0 serão enviadas atividades 
relacionadas ao tema por meio de impressão em folhas de oficio.

CEIER de 
Águia Branca

SRE Barra de 
São Francisco
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LUZ, CÂMERA, IMAGINAÇÃO:
História da Fotografia

Lorrayne Trabach
e Janete Ferreira

O objetivo da atividade é apresentar de forma 
sucinta a história da fotografia e como ela evoluiu 

tecnologicamente ao longo do tempo.

CEEMTI 
Professora Maria 

Penedo

SRE 
Cariacica 
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Atividade interdisciplinar entre 
Física e História

EEEFM Job
Pimentel

SRE Barra de São 
Francisco

Frederico da 
Silva Borges e 
Márcio Sérgio 

Gonçalves

Não enviado

A atividade foi desenvolvida no Google sala de aula 
um jogo sobre a Revolução Industrial envolvendo as 

disciplinas de Física e História, dando caminhos 
diferentes conforme as respostas dos educandos, 

sempre ofertando um feedback conforme a resposta 
orientando o aluno dentro do conteúdo proposto
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Boas práticas ambientais 
na produção animal

CEIER de Boa 
Esperança

SRE Nova 
Venécia

André José Diniz 
Soares

A prática foi uma sequência de 6 APNP's desenvolvidas com o ensino 
fundamental da escola, que aborda assuntos como zoonoses e a covid-19, 

bem-estar animal, acidentes com animais peçonhentos, segurança 
alimentar e a importância do conceito de saúde única. O objetivo das aulas 
foi alertar sobre a importância de adotar boas práticas nas interações entre 

humanos e animais que ocorrem em diversos ambientes e de diferentes 
maneiras. Essas interações podem ser responsáveis pela transmissão de 
agentes infecciosos entre animais e seres humanos, levando à ocorrência 

de zoonoses.

93

93



Produção de balinha de café e iogurte

CEIER de 
Águia Branca

SRE Barra de 
São Francisco

Maria Aparecida 
Da Silva

Prática de Economia Doméstica, no intuito de valorizar o 
estudante. Desta forma, buscou-se trabalhar a produção 
de balinhas de café e de iogurte dentro de um estudo 

aprofundado de nutrientes e macro nutrientes 
(proteínas)
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Curta em Casa Guaçuí

CEEMTI 
Monsenhor 

Miguel De Sanctis
SRE Guaçuí

Elaine Rogai 
Delprete e 

alunos

Projeto realizado pela secretaria de meio ambiente com 
parceria das outras secretarias de Guaçuí, além da 

participação da comunidade estudantil e sociedade. A 
ideia base foi propor uma reflexão acerca da relação das 

pessoas com a pandemia e a consequência ambiental 
destas atitudes.
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Projeto arraial virtual 2020: “nóis isola, 
mas conecta”

EEEFM Agostinho 
Simonato

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim

Alessandra Mariano da 
Silva; Flávio Augusto 

Cozer; Roselene
Marqueti de Matos; 
Weber Cooper Neto

Oriundo do grande interesse da comunidade por 
atividades culturais e também com o objetivo de estreitar 

o vínculo com nossa comunidade escolar nesse 
momento de pandemia, foi realizado um “arraia virtual” 

no intuito de integração.
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PRÁTICAS EXITOSAS: 
ESTUDO ORIENTADO
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Gestão de tempo

CEEFTI Galdino 
Antônio Vieira

SRE Vila 
Velha

Franciele Sabino 
Dias de Souza e 

Helenine Dias de 
Souza

Essa boa prática consiste em ajudar o aluno a conhecer 
e gerenciar melhor o deu tempo na execução das 

atividades em casa.
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Link do vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZZPp4LomCUU

Técnica de Resumo

CEEFTI Galdino 
Antônio Vieira

SRE Vila 
Velha

Franciele Sabino 
Dias de Souza e 

Helenine Dias de 
Souza

Estudar por conta própria não é tarefa simples. No 
entanto, a prática pode dar certo quando bem 

organizada. Por meio de mapas mentais, resumos e 
controle do tempo, é possível achar um método de 
estudo eficaz. Aprender melhor e mais rápido é o 
objetivo principal das técnicas de estudo. Nessa 
atividade vamos conhecer um pouco mais sobre 
uma técnica conhecida como Resumo. O resumo 

pode ser considerado como uma leitura inteligente 
do texto que se pretende entender.
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Mapa mental

CEEFTI Galdino 
Antônio Vieira

SRE Vila 
Velha

Marcos Antônio 
de Carvalho

A atividade foi desenvolvida por meio de 
interdisciplinaridade, na qual teve como como 

objeto de aplicação das práticas e metodologia de 
estudo o uso das atividades de resumo e a 
construção do mapa mental, para isso foi 

selecionado um conteúdo referente a necessidade 
básica que contemplasse todo o ensino 

fundamental 2, cuja abordagem foi realizada sobre o 
tema Língua e Linguagem. A execução foi realizada 
por meio de produção de vídeos pelos professores 

Marcos Antônio de Carvalho e Mary
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O Bullying

Franciele Sabino 
Dias de Souza e 

Helenine Dias de 
Souza

O bullying corresponde à prática de atos de 
violência física ou psicológica, intencionais e 

repetidos, cometidos por um ou mais agressores 
contra uma determinada vítima. Isso não é legal! 

Vamos aprender mais para não praticar e não deixar 
ninguém fazer conosco! Escolhemos um caça 

palavras como atividade de concentração e reflexão 
para tratarmos este assunto.

CEEFTI Galdino 
Antônio Vieira

SRE Vila 
Velha
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Projeto Estudo Coletivo

EEEF 
Domingos 

Perim

SRE Afonso 
Cláudio

Sofia Filetti, Isabela 
Littig, Ana Paula 
Barbosa, Joziane
Avance e Michele 

Pereira

Nós Sofia Filetti, Isabela Littig e Ana Paula Barbosa, estamos organizando um projeto muito 
legal e incentivador! Estamos organizando um Estudo Coletivo com os alunos. Mas o que é 

isso? Nós nos baseamos nas aulas de estudo orientado, onde quem tem mais facilidade 
em determinada matéria/conteúdo ajuda quem tem mais dificuldade no mesmo. Mas 

como vocês pretendem fazer isso? Nós vamos organizar grupos/salas de estudo virtual. 
Iremos tirar dúvidas uns dos outros sobre a matéria e também serão organizados 

encontros virtuais com os alunos para discutirmos o assunto.
E como vai ser as reuniões? As reuniões serão feitas uma vez por semana ou de 15 em 15 

dias, vai depender da quantidade de alunos que vão participar. Cada reunião terá 
aproximadamente 20 ou 25 minutos, e terá o objetivo de discutir sobre o conteúdo da 
semana, atividades, dúvidas, etc. Nós iremos realizar pesquisas na internet, dinâmicas, 

entre outros para entender melhor o assunto. Os grupos devem ter no mínimo 5 pessoas. 
Como eu faço para participar?

O aluno que se interessar em participar deve solicitar, dizendo em qual/quais matérias 
quer participar, então colocaremos você no grupo, lembrando que você pode participar 

de quantas matérias você quiser.
Estamos tendo o apoio das professoras de Inglês e 

Matemática nas reuniões para esclarecer as dúvidas.
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Concurso de Agendas

CEEFMTI Dr. 
Getunildo
Pimentel

SRE 
Carapina

Sâmia Torres do 
Vallis

Os alunos foram orientados a produzir uma agenda 
de estudos baseado na sua rotina de atividades 

pedagógicas não presenciais (APNP) na forma de 
concurso. Cada aluno recebeu um vídeo 

demonstrativo e ilustrado de como poderia ser a 
produção de sua agenda e a partir do vídeo 
produziriam a sua agenda. Todas as agendas 

deveriam ser enviadas aos professores da disciplina 
de Estudo Orientado. As três agendas mais bem 
elaboradas foram vitoriosas. Grande parte das 

agendas foi divulgada na forma de vídeo.
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Os meus hábitos de estudos

CEEFTI Galdino 
Antônio Vieira

SRE Vila 
Velha

Ilzelene da Penha 
e Jorge de 

Oliveira Andrade

Adquirir um hábito de estudo, significa criar uma 
situação irreversível, portanto para isso é preciso 

insistência e persistência, e vai te ajudar a observar as 
tuas competências de trabalho escolar. Pode perceber 
melhor que tipo de aluno é e o que poderá mudar ou 

simplesmente melhorar.
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A técnica pomodoro

EEEF 
Domingos 

Perim

SRE Afonso 
Cláudio

Vitor Fioróti 
Cabral e Adriane 

Caliman

A atividade consiste em apresentar aos alunos uma ótima ferramenta 
para que os alunos organizem melhor o seu tempo de estudo, 

melhorando a qualidade das atividades e o aproveitamento do tempo e 
aumentando o nível de satisfação dos alunos. Para os alunos que utilizam 
a plataforma ou que possuem acesso a internet: Os alunos assistiram ao 
vídeo de orientação aos estudos do professor de Atividade de Pesquisa, 
Vitor F. Cabral, disponibilizado na plataforma e nos grupos de WhatsApp 
das turmas. Após isso os alunos fizeram um cronograma de estudo para 

suas atividades utilizando o método pomodoro e anexaram na 
plataforma, para que isso fosse possível foi feito o estudo dos materiais 
de orientação disponibilizados na plataforma na disciplina de Atividade 

de Pesquisa. Para os alunos alguns alunos do AEE: Preencheram o 
cronograma das atividades diárias com os horários que eles devem 

desempenhar cada atividade em sua casa, para isso os alunos junto aos 
familiares fizeram a leitura do material de orientação da atividade, 

disponibilizados na secretaria da escola. 

105

105



Podcast de estudo

EEEFM Profª
Antonieta Banhos 

Fernandes 

SRE 
Linhares

Rita de Cássia 
Bonella de 

Oliveira

Com o passar dos meses, os estudantes 
desanimaram um pouco na execução das tarefas, 

então a CP teve a ideia de motivá-los para o estudo, 
buscando informações nas aulas de Estudo 
Orientado que eles tiveram nos momentos 

presenciais, no início do ano letivo, e desenvolvendo 
Podcast e vídeos que estão sendo postados nos 
grupos de Whatsapp e no Google Sala de Aula.
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Dicas do dia-a-dia

CEEMTI 
Conde de 
Linhares

SRE 
Colatina

Renata 
Zacché
Nardi

A Língua Portuguesa é um dos componentes curriculares 
com maior carga horária em toda a vida escola é do 

estudante. Uma tentativa de transformar realmente essa 
língua em um meio de interação humana. Sabendo-se que 

a norma culta padrão é a que vai abrir as portas para o 
mercado de trabalho e ainda, oferecer a possibilidade de 

Ascenção social, há detalhes no ensino da língua 
portuguesa que sempre aparecem como dificuldades do 
"dia-a-dia" do falante e do escritor. Trata-se de conteúdos 

gramaticais trabalhados constantemente nas aulas e 
mesmo assim as dúvidas são recorrentes. Por mais 

criatividade que se tenha ao produzir textos falados ou 
escritos, de qualquer gênero textual, uma língua 
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Utilizando o Classroom

CEEMTI 
Anchieta

SRE Vila 
Velha

Alexandro 
Ferreira de Souza 

e Rafaela

Evidenciamos um numero considerável de alunos 
com dificuldades em acessar o EscoLAR , buscar 

atividades e responder as atividades Não 
presenciais. Apesar de utilizarmos todos os tutorias 

que recebemos oficialmente ainda tínhamos um 
grupo sem conseguir. Os dois professores 

realizaram os tutoriais práticos e junto com os 
tutores foram sanando as duvidas para o maior 

engajamento dos alunos.
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Recital de Poesias

CEIER Águia 
Branca

SRE Barra de 
São Francisco

Nilza Silveira 
de Rezende 
e estudantes

Os estudantes pesquisam e selecionam uma poesia 
conforme sua escolha (temática), preferencialmente que 

seja uma poesia que se identifique com o estudante 
para posteriormente fazer leitura e encenação do texto, 

ou seja, que recite com emoção, caracterização, 
impostação de voz e gesticulação. Os ensaios seriam 
realizados durante as aulas de Estudo Orientado pela 
professora de Língua Portuguesa. (O vídeo no arquivo 

tem autorização da estudante e de sua família para 
exibição).
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EEEFM Major 
Alfredo Pedro 

Rabayolli

SRE 
Carapina

Zelinda 
Orlandi
Siquara

Monitorar os tutorandos por meio de uma planilha 
do excel com diversos dados para poder intervir 
para melhorar o desempenho dos estudantes.

Monitoramento da tutoria
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Criação de Mapa Mental

CEEFMTI 
Professor José 

Leao Nunes

SRE 
Cariacica

Jeane 
Veríssimo de 

Lima

Esse vídeo foi criado para ajudar os alunos em 
dificuldade com os estudos.
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Estudo diário

CEEMTI Profª
Maria Penedo

SRE 
Cariacica

João Luiz e 
Silvana

Fomentar a prática do estudo diário dos 
alunos do 6° ano.
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Estimulando a mente

CEEFMTI 
Antônio Acha

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim

Camila 
Gonçalves Muri

Renostro

Através do Mapa Mental o estudante pode ampliar 
seus conhecimentos, organizar o conteúdo e facilitar 

associações entre as informações destacadas.
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Uma nova etapa de estudo

CEEFMTI Senador 
Dirceu Cardoso

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim

Cássia Suyan
Vieira Mota e 

Victor Anequim

Identificar os hábitos essenciais para a criação de 
uma rotina de estudos com o entendimento de uma 

dimensão global e não mais considerando cada 
componente escolar em sua singularidade;

* Identificar fatores que interferem positivamente no 
desenvolvimento de sua aprendizagem e buscar a 
melhor maneira de estudar através das atividades 

interdisciplinares e/ou por área;
* Identificar habilidades individuais e coletivas;
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Meus dias de isolamento

CEEFMTI Prof. 
Elpídio Campos 

De Oliveira

SRE Nova 
Venécia

Laize Rodrigues 
e Marilene 

Vassoler

Em uma folha de papel A4 ou papel de sua preferência, 
conte sua história “Meus Dias de Isolamento Social” com 
recortes de revistas, jornais, panfletos, papeis coloridos, 

tintas, lápis de cor ou grafite, etc;
- Use sua imaginação e criatividade para colorir sua obra;

- Coloque nome e série;
- Fotografe sua obra e envie para a equipe de professores 

responsáveis pela sua turma.
O objetivo da atividade é refletir sobre as diversas 

emoções, não só sobre a pandemia vivida atualmente, mas 
de qualquer situação que ative suas emoções através das 

ações diárias. 
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Dicas de estudo

CEEMTI Profª
Maria Penedo

SRE 
Cariacica

Silvana Viana

10 dicas para estudar melhor segundo
a ciência
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Flashcards

CEEMTI Profª
Maria Penedo

SRE 
Cariacica

Silvana Viana

Técnica de estudos flashcards
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Autoexplicação

CEEMTI Profª
Maria Penedo

SRE 
Cariacica

Silvana Viana

Técnica de estudos: autoexplicação
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Gestão do Tempo

CEEMTI Profª
Maria Penedo

SRE 
Cariacica

Silvana Viana

Gestão do tempo
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Simulado Online

EEEFM Nelson 
Vieira Pimentel

SRE 
Cariacica

Anderson Oliveira, 
Eveline Fonseca, Maria 

Souza, Jefferson da 
Silva

Avaliação diagnóstica realizada usando o recurso do 
Google Forms, envolvendo as disciplinas da base 

comum e da base técnica, abrangendo os conteúdos 
trabalhados nas vídeos aulas e APNPs, no período de 

abril a junho.
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TÉCNICAS DE ESTUDO

Técnicas de estudo

CEEMTI Profª
Maria Penedo

SRE 
Cariacica

Silvana Viana
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Técnicas de Resumo 

Técnicas de resumo 

CEEMTI Profª
Maria Penedo

SRE 
Cariacica

Silvana Viana
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MAPA MENTAL

Técnica de estudo: mapa mental

CEEMTI Profª
Maria Penedo

SRE 
Cariacica

Silvana Viana
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Seja um estudante melhor

Dicas de como estudar matemática: seja um 
estudante melhor - debate

CEEMTI Profª
Maria Penedo

SRE 
Cariacica

Silvana Viana
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5 Dicas Práticas para Estudar

5 Dicas Práticas para Estudar em Casa na Quarentena

CEEMTI Profª
Maria Penedo

SRE 
Cariacica

Silvana Viana
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Seja um estudante melhor

Técnicas de Estudo: Seja um Estudante Melhor 

CEEMTI Profª
Maria Penedo

SRE 
Cariacica

Silvana Viana
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Despertar o interesse

CEEFMTI 
Bartouvino

Costa

SRE 
Linhares

Luciana dos 
Santos Santos

Despertar no aluno o interesse em ajudar as outras 
pessoas a se informar sobre Covid-19. Despertar no 

aluno o interesse por profissões relacionadas a 
ciência.
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Todos no EscoLAR

CEEFMTI Nair 
Miranda

SRE 
Cariacica

Erika Fontoni e 
Marcelo Barbosa 

Fracalossi

Com a dificuldade apresentada pelos estudantes de acessar o aplicativo 
EscoLAR ou a plataforma do google sala de aula, foram realizadas 

inúmeras lives tutoriais para conseguir o acesso aos meios digitais para 
assistir as vídeo aulas ou as atividades postadas, a princípio foram feitas 
as lives por turma, agendamos os horários e um professor entrava com 

esquemas e vídeos dando as orientações, passado esse momento 
começaram os atendimentos individuais, pois após as lives iniciava o 
processo de acesso e havia dois funcionários da escola a disposição 

para atendimento remoto, um professores e a pedagoga, os estudantes 
eram orientados a procurar o tutor e esse identificava a dúvida e 

encaminhava à um desses dois plantonistas, e assim fomos rompendo a 
fase inicial, criando os e-mail institucionais para aqueles que ainda não 
tinham, ou recuperando daqueles que haviam perdido, ajudando nos 

primeiros acessos, e essa prática permanece até hoje, esses dois 
profissionais fazem os atendimentos individuais de suporte 

constantemente, conseguindo assim aumentar o índice de participação 
no cumprimento das APNPs.
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Homework

CEEFMTI 
Bartouvino

Costa

SRE 
Linhares

Tatiana Stanisz
Nunes, Emilia
Abreu Santos 

Loureiro

Esta prática visa estimular os alunos a se organizar e 
estimular os mesmos para os estudos.
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Retomando o Estudo 

EEEFM Nelson 
Vieira Pimentel 

SRE 
Cariacica

Anderson Silva 
Oliveira

Vídeo com mensagem motivacional com os 
professores da base comum para a retomada das 

atividades de Estudo Orientado.
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O Mundo Digital

EEEFM Profª
Carolina Pichler

SRE 
Colatina

Aline Pertel; Camille Fejoli; 
Claudio Gonçalves; Daniel Brite; 

Isaura Andreata; Giancarlos
Torezani; Jorcei Roriz; Josiane 

Vargas; Marcos da Silva, Rodrigo 
Sette; Swellen Firmino; Thiago 

Dutra; Vera de Oliveira.

O projeto teve a finalidade de proporcionar aos 
educandos da EEEFM "Prof Carolina Pichler" 

momentos de reflexão sobre a vida virtual, cuja 
interação é cada vez maior. Desta forma, "O Mundo 

Digital" trouxe algumas questões interessantes e 
igualmente importantes que fizeram os educandos 
debruçarem sobre suas práticas cotidianas. A ideia 

partiu das aulas de Estudo Orientado cujo 
espaço/tempo são propícios para o desenvolvimento 

cognitivo, ou seja, o protagonismo. 
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Juntos vamos além 

CEEFTI 
Itagiba 

Escobar

SRE 
Cariacica

Equipe 
escolar e 

estudantes

O projeto #JuntosVamosAlém surgiu nesse contexto 
de Pandemia para minimizar os impactos que esse 

novo cenário educacional nos apresenta. 
O objetivo deste projeto é aumentar a participação 

dos estudantes em atividades que contribuirão para o 
seu desenvolvimento pessoal, agindo em duas frentes 
que identificamos como principais: a frente NENHUM 

A MENOS e a frente REDE ITAGIBA. As ações 
relacionadas ao Estudo orientado são: 

1.Alinhamento e sistematização Estudo Orientado; 
2.ITAGENDA; 
3.ITADelivery; 

4.Reforço de ações de tutoria – alinhamento; 

132

132



Plantão virtual

EEEFM Clóvis 
Borges Miguel

SRE 
Carapina

Equipe 
técnica e 
docentes

São ofertados semanalmente, na plataforma google, 
encontros virtuais entre estudantes e professores, 

por meio da ferramenta digital meet. Os estudantes 
tem a possibilidade de receber orientações quanto 

a organização dos estudos ao mesmo tempo em 
que é possível humanizar a interação, fortalecer o 
vinculo e o sentimento de pertencimento, estreitar 

os laços afetivos com a escola, sendo tais atividades 
mediadas pelo colegiado estudantil.
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Tutorial e Planilhas de 
monitoramento

Tutorial de acesso à plataforma Escolar. Para facilitar a 
compreensão do estudante ao acesso à plataforma foi criado o 
tutorial de acesso e, juntamente uma agenda de estudos, para 

que os estudantes organizem seus horários e rotinas de 
estudos, objetivando maior eficácia do aproveitamento escolar.
Planilhas de monitoramento no Onedrive. Foram organizadas 

planilhas compartilhadas no onedrive para desenvolvimento da 
tutoria intensificando o contato com os 

estudantes/responsáveis, por meio de ligações telefônicas, 
mensagens via whatsapp, e-mails, instagram e facebook . A 

ação objetiva a conscientização e orientação quanto à prática 
de estudos no período de APNPs.

EEEFM Clóvis 
Borges Miguel

SRE 
Carapina

Equipe 
técnica e 
docentes
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Dicas de Estudo

EEEFM Profª
Carolina 
Pichler

SRE 
Colatina

Maria Lúcia 
Vicentini 
Coslop

A prática consiste em postar vídeos nos grupos de whatsapp e no 
canal do youtube produzidos com textos informativos pesquisados 

em blogs e sites educacionais, encaminhando dicas para os 
estudantes do ensino fundamental séries finais e 1ª série do Ensino 

Médio, a fim de auxiliá-los em sua organização com os estudos 
semanais/mensais/trimestrais. A prática iniciou na integral . Os 

vídeos agradaram. Então compartilhamos as postagens na sala da 
SRE, no padlet da Sedu e também nos grupos da EJA da nossa 

escola que atende as duas modalidades.
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Live Sertaneja

EEEFM Dom João 
Batista da Motta e 

Albuquerque

SRE 
Carapina

Arturo Martinelli, 
Wesley Correa, 

Synval Pereira da 
Siva Junior

Pensando em orientar os estudantes que estão em 
isolamento social. Os professores Arturo(Área de Ciências 

da Natureza), Synval e Wesley(Área de humanas), 
Promoveram uma live para a escuta ativa dos estudantes e 

suas dificuldades em lidar com o novo contexto das 
atividades das aulas não presenciais. No momento foi 

trabalhado a necessidade de organização da rotina. Nesse 
momento foram movimentadas as habilidades 

socioemocionais, os princípios da educação 
interdimensional e pedagogia da presença. A participação 
dos estudantes foi muito ativa e pediram que outras lives

como esta fossem realizadas.
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Agenda coletiva e individual

CEEMTI 
Afonso 
Cláudio

SRE Afonso 
Cláudio

Marlene Altina 
Roriz Leite e 

Camila Vieira da 
Silva

Com a mudança da rotina escolar houve a necessidade de uma organização e 
otimização do tempo de estudo dos alunos. Sendo assim, toda a semana temos aula 
de E. O. para a organização da agenda coletiva e individual (prática esta, já realizada 
em sala de aula presencial). O E.O. se adaptou as novas práticas de metodologia a 

distância, dando continuidade a este trabalho. Passamos a utilizar a agenda do 
Google para a criação de uma rotina domiciliar das atividades. Além do aplicativo, as 

professoras ministram aulas para ajudar e orientar na organização, via agenda, 
cronogramas de estudos que envolvam a rotina escolar, atividades particulares e 

afazeres domésticos. Na aula online de E.O., as professoras e os alunos organizam a 
semana que está por vir, pontuando todas as demandas especificas da turma (aulas 
pelo MEET, atividades onlines, reuniões, tempo de estudo, demandas do E.O., aulas 

da parte diversificada, etc) e a partir dessa agenda coletiva cada aluno produz sua 
agenda individual. As professoras programam o aplicativo para que os alunos 

recebam uma notificação de cada demanda e compromisso. Para que assim, eles 
possam se organizar e não esquecer suas atividades escolares. Observamos uma 

maior participação e empenho. Diante dessas ações, realizadas pelas professoras, os 
objetivos do E.O. não foram perdidos, a busca pelo autodidatismo, dedicação, 

organização dos estudos e da rotina prevalecem presentes no cotidiano dos alunos 
mesmo não estando no chão da sala de aula.
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Técnica Pomodoro

CEEMTI Profª
Maria Penedo

SRE 
Cariacica

Lorrayne Trabach
e Daniela 

O intuito é aprender um pouco mais sobre uma das 
técnicas que foram apresentadas: a técnica 

POMODORO, com o objetivo ajudar os alunos a 
estudar melhor, de forma mais produtiva e obter 

sucesso e organização nos estudos!

138

138



Atividade Interdisciplinar 
da Base Técnica 

CEIER de Vila 
Pavão

SRE Nova 
Venécia

André Cayô; Claudiney Helmer; 
Daniela Colombi; Gilvanete Lisboa 

dos Santos; Ismael Lourenço de 
Jesus Freitas; Roberto Carlos T. 

Zumacke.

A prática consiste na elaboração de um portfólio a partir de atividades 
desenvolvidas de forma interdisciplinar com as disciplinas da Base Técnica. 
A construção deste trabalho está sendo de forma gradativa e individual.  Os 

professores orientam e solicitam atividades de cada disciplina no Google 
Sala de aula, grupos de WhatsApp e impressos na escola, devendo o aluno 

construir o trabalho passo a passo, tendo como produto final o portfólio 
completo. A construção do mesmo poderá ser realizada de forma 

manuscrita e/ou digitada. 
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Apoio técnico e pedagógico

CEIER de Vila 
Pavão

SRE Nova 
Venécia

Roberto Carlos 
Tetzner Zumacke

No início da implantação do programa escoLAR, devido a dúvidas e 
dificuldades dos estudantes e professores, viu-se a necessidade de 

esclarecimentos sobre o programa e algumas ferramentas que poderiam 
ser utilizadas para o desenvolvimento das aulas remotas. Com isso, foram 

realizadas reuniões via remota com estes atores. Nas reuniões foram 
abordados temas como: objetivo e importância do programa, bem como 

o uso das ferramentas para manter o vínculo pedagógico; também foi 
exposto como funcionaria as atividades na plataforma digital e as APNPs

impressas.
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Diálogos Formadores

CEIER de Vila 
Pavão

SRE Nova 
Venécia

Gilvanete Lisboa dos 
Santos, Elisangela 

Toretta Zen, Claudiney
Helmer entre outros

O CEIER é uma escola que se preocupa com a formação dos seus 
educandos e educadores de forma integral, assim acredita que espaços 

de diálogos e formação são válidos para aprimoramento e troca de 
saberes. Com o período de isolamento essa prática continuou de forma 

diferenciada, sendo feita através de reuniões remotas e com o diferencial 
de utilizar os próprios professores como mediadores dos diálogos, 

elencando a ideia de professor formando professor, ou mesmo realizando 
uma troca de saberes entre os pares. ideia é que a cada 15 dias sejam 

tratados temas relacionados aos princípios e filosofias nos quais a escola 
usa como bases/pilares; e cada um dos temas serão mediados por 

profissionais da escola que mais se identifica com o mesmo.

141

141



Aprofundamento em leitura/literatura

EEEFM Álvaro 
Castelo

SRE Afonso 
Cláudio

Alessandra 
Florindo , Ágatha

Beatriz Silveira 
Oliveira , Pietro 

Martinuzzo Ricarte

Com objetivo de ampliar o repertório cultural dos estudantes da 
segunda Série do Ensino Médio foi realizada a proposta de trabalho de 

leitura e análise de obras literárias atreladas ao currículo Básico das 
escolas estaduais do estado e à escola literária Romantismo, por meio 
das APNPs durante o período da suspensão das aulas presenciais. Os 
estudantes leram as obras: “Senhora” e “O Guarani”, ambas do autor 

José de Alencar. Através do desenvolvimento da atividade foi possível 
estimular a autonomia dos estudantes ao acesso à sala virtual e o uso de 

aplicativos, bem como revisar e aprimorar descritores do 9º ano e da 
Matriz de referência do Paebes Tri. 
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Atividade Lapbook

EEEFM Job
Pimentel

SRE Barra de São 
Francisco

Professor Márcio 
Sérgio Gonçalves, 

Equipe Job
Pimentel  e alunos.

A proposta é ajudar o aluno a compreender o conteúdo e 
a memorizar fatos e outros dados. Há incentivo à 

montagem de painel com atividades, o ato de fixar e 
colar dentro de cada pasta papel, envelopes, dobraduras, 

contendo recortes com informações, curiosidades e 
gravuras sobre o conteúdo estudado entre outros. Um 

dos principais objetivos dos lapbooks é ajudar o aluno a 
compreender o conteúdo, acrescentando informações, 

propiciando uma maior interação e compreensão ao 
estudo de maneira criativa
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Simulado de Área

CEEMTI 
Monsenhor 
Guilherme 

Schmitz

SRE 
Linhares

Charlene Martins, 
Lusiana Pelissari, 
Angela Zanon e 

Rogerio Schwanz

Em reunião via remota, os líderes de turma pediram que a escola 
realizasse um simulado para avaliar os conhecimentos adquiridos 
durante a aplicação das APNP's. Posteriormente os profissionais 

planejaram um simulado para cada área de conhecimento com questões 
que abordavam os conteúdos trabalhados nas APNP's. Em cada dia da 

semana foi aplicado um simulado e ao final do envio o estudante 
recebia seu resultado (percentual de acertos). Na semana seguinte os 
professores de cada área de conhecimento realizaram uma correção 

comentada das questões com maior índice de erro pelo Google Meet.
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Encontros  de acolhimento/estudo orientado/ 
tutoria

CEEMTI Prof
Maura Abaurre

SRE Vila 
Velha

Direção e toda 
equipe Escolar

Tendo em vista um panorama de dificuldades por 
parte dos alunos em relação às APNPs, os professores 
criaram atividades de cunho educativo, para engajar 

e despertar interesse dos estudantes.

145

145



Correção das atividades de 
matemática 

CEEMTI 
Professora Maria 

Penedo

SRE 
Cariacica

Luana Cardoso

A Correção da atividades de matemática com o 
intuito do aluno aprender mais sobre o conteúdo 

trabalhado. 
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Proposta de redação sobre os pontos positivos e negativos do uso 
da tecnologia nos esportes.

CEEMTI Professora 
Maria Penedo

SRE 
Cariacica

Lorrayne Trabach
e Samaira

O objetivo da atividade foi levar os estudantes a 
refletir sobre os pontos positivos e negativos do uso 
da tecnologia nos esportes, e a partir dessa reflexão, 

conseguir construir um texto dissertativo 
argumentativo sobre o tema.
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Historiando em Casa

CEEFMTI 
Antônio Acha

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim

Adelma Pontes 
Borges Martins

Com o objetivo de desenvolver as atividades da 
disciplina de História em casa, de uma forma 

interessante, além da autonomia dos alunos, foi feita a 
dinâmica descrita. A ideia seria levar a história estudada 

em sala de aula para a casa do aluno. O "Historiando 
em casa" acontece em todas as turmas de História da 

escola (Ensino Fundamental e Ensino Médio).
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Roda de Leitura

CEEFTI Presidente 
Castelo Branco

SRE 
Cariacica

Wiliandra Viana 
Borges; Roziane

Tavares Almeida e 
Nea Cristina Ferreira

Visando possíveis dificuldades dos alunos com 
necessidades específicas em acessar a plataforma da 

biblioteca virtual no google sala de aula, a  prática "Roda 
da leitura" foi pensada com o objetivo de criar meios para 
que os alunos com deficiência participem de forma lúdica 

e prazerosa dos momentos de leitura, acolhendo-os de 
uma forma inclusiva  ao processo educativo. Esse 

momento foi marcado pela participação dos responsáveis, 
alunos e professores do AEE.
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Acompanhamento e monitoramento das APNPs no curso 
técnico em informática para internet

CEEMTI Baixo 
Guandu

SRE 
Colatina

Elivelto Ebermam, 
Mauricio L. Barros 
e Rafael F. Canuto

O CEEMTI Baixo Guandu oferece o curso Técnico em 
Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio em 
Tempo Integral para as 1ª e 2ª séries no momento. A área 

técnica tem organizado as atividades por meio de um 
formulário produzido com auxílio da ferramenta Google 

Forms, contendo questões de todas as disciplinas da 
área. As questões são todas objetivas, tendo em vista 
uma maior facilidade para assimilação dos conteúdos 

pelos alunos e também melhor monitoramento por parte 
dos professores.
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PRÁTICAS EXITOSAS: 
PROTAGONISMO
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Protagonizando a Vida!

CEEMTI 
Afonso 
Cláudio

SRE Afonso 
Cláudio

Elaine Gomes 
Souza Menezes

Oferecer condições para que esse estudante se 
enxergue atuando no mundo a partir daquilo que 
ele projetar para si como ser humano autônomo, 

solidário e competente e crie as condições, espaços 
e oportunidades para que ele participe ativamente 

da vida em seus distintos âmbitos.
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Gincana Conexão Galdino

CEEFTI Galdino 
Antônio Vieira

SRE Vila 
Velha

Todos os 
professores, equipe 

gestora e equipe 
pedagógica

A Gincana tem como proposta maior:
- O aumento de acessos às Salas Virtuais durante o 

período da Pandemia COVID-19;
- Interação e mobilização (alunos e comunidade escolar)
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Valores na Escola: um desafio de interação 
dialógica entre escola e vida.

EEEF Jones José 
do Nascimento

SRE 
Carapina

Rayanne Carrara
Mirian Giacomin

Silvia Helena
Raquel Dutra

Antônio Heuder Brumatti
Junior

O projeto foi desenvolvido pela área de linguagens em 3 etapas: racismo, 
padrão de beleza e esperança em dias melhores. Adotamos várias estratégias, 
dentre elas, reportagens atuais sobre racismo culminando num vídeo criado 

pela área dando ênfase à #vidasnegrasimportam, ressaltando as vidas de 
crianças e adultos que morreram por questões políticas e raciais. 

Questionamentos sobre o "belo", padrões de beleza e a influência da mídia no 
cotidiano e buscamos incentivar a auto aceitação e o amor próprio, com 

redações, músicas, desenhos e brincadeiras. A fim de nos aproximarmos dos 
nossos alunos virtualmente, devido à pandemia do COVID - 19 finalizamos 
com o trabalho da música "dias melhores" da banda nacional Jota Quest, 

trazendo reflexões pertinentes em questões elaboradas pela área e tivemos a 
culminância durante o plantão de dúvidas feito através dos grupos de 

WhatsApp, com uma escuta coletiva e direcionada da música e recolhimento 
de depoimentos de pais e estudantes que ainda esperam por dias melhores.
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Lives CEIER

CEIER DE BOA 
ESPERANÇA

SRE Nova 
Venécia

Aline Mendes da 
Costa

Estudantes: Ana 
Vitoria Cardoso Rocha

Eduardo Costa 
Barrere

Devido ao afastamento social estamos realizando, com a 
coordenação da professora Aline Mendes da Costa e dos 

estudantes Carlos Eduardo Barrere e Ana Vitoria Rocha, uma série 
de lives no instaram @ceier_be, duas vezes por semana com 

convidados da comunidade escolar que abordam assuntos que 
foram elencados pelos estudantes previamente na mesma rede 

social. Os vídeos estão disponíveis ao público no IGTV, permitindo 
acesso ao conteúdo gravado. Desta forma podemos diminuir 

afetivamente a distanciamento social e fortalecer os vínculos dos 
estudantes com a instituição de ensino, mesmo que remotamente.
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Jogo do Protagonismo

CEEFMTI 
Henrique 
Coutinho

SRE 
Comendadora 
Moretz Sohn

André Lobo 
Veríssimo da 

Silva

O Jogo do Protagonismo foi pensado com base nas expectativas 
observadas nos estudantes da série em questão (8º ano), 

considerando o uso de hipertextualidade, a competição, e 
referências do universo pop juvenil, como personagens de séries e 

filmes. Dividido em fases, cada uma delas busca desenvolver um 
conjunto próprio de habilidades socioemocionais, alternando 

textos reflexivos e desafios. Um vídeo, postado no WhatsApp da 
turma, funciona como elemento referencial e motivador para o 

jogo, elaborado e acessado pelo Google Forms. O estudante então 
deve acessar e jogo e seguir a sequência de etapas, encontrando, 

neste caminho, desafios que geram pontuação. Algumas etapas são 
essenciais, podendo definir o fim do caminho para o jogador.

156

156



Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Praticando o Autoconhecimento

CEEFMTI 
Bráulio 
Franco

SRE GuaçuíSamara Nunes
Luiza Guimarães

A boa prática realizada nessa aula é a Meditação. 
Um momento em que os estudantes tiram para se 
autoconhecer, identificar qualidades e defeitos. É 

muito importante neste momento em que estamos 
vivendo, os alunos estarem cientes de quem são e 

qual seu papel no mundo.
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Uma nova etapa de estudo

CEEFMTI Senador 
Dirceu Cardoso

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim

Cássia Suyan 
Vieira Mota

Victor Anequim

* Identificar os hábitos essenciais para a criação de 
uma rotina de estudos com o entendimento de uma 

dimensão global e não mais considerando cada 
componente escolar em sua singularidade;

* Identificar fatores que interferem positivamente no 
desenvolvimento de sua aprendizagem e buscar a 
melhor maneira de estudar através das atividades 

interdisciplinares e/ou por área;
* Identificar habilidades individuais e coletivas;
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Duelos de Agendas

CEEFMTI Senador 
Dirceu Cardoso

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim

Karina Lopes dos 
Santos Moreno

Foi pedido para que o aluno produzisse uma 
agenda organizando a sua semana de estudo, a 

agenda melhor organizada SRE á premiada.
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Meio Ambiente

CEEFMTI 
Washington 

Pinheiro 
Meirelles

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim

John Waynny 
Ferreira

Roda de conversa sobre meio ambiente
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Filosofia de Vida

CEEFMTI 
Washington 

Pinheiro 
Meirelles

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim

John waynny 
Ferreira

Uma breve conversa sobre filosofia de vida para os 
alunos
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

A minha voz e a minha vez –
Transformações da Juventude 

CEEMTI 
Professora Maria 

Penedo

SRE 
Cariacica

Vanessa de 
Oliveira 

Através da analise de letra de música e de vídeos 
refletir sobre as transformações ocorridas no 

período da adolescência.
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Gincana quarentena literária

EEEFM Dom João 
Batista da Motta e 

Albuquerque

SRE 
Carapina

Nalini Lima
Mariana Gomes

Diante deste período de isolamento social, sempre nos pareceu importante manter o contato 
com nossos estudantes e, também, continuar a incentivá-los ao processo de leitura e 

aprendizado. Pensando nisso, e sendo inspiradas pelos movimentos que propunham uma 
"Quarentena Literária",  as professoras Nalini Lima(Língua Portuguesa) e Mariana 

Gomes(Artes) desenvolveram uma atividade que visava essa união de forma simples e lúdica. 
Foi selecionado "As Bruxas Não Existem" de Moacyr Scliar, depois que lessem teriam que 

enviar um vídeo explicando o que entenderam do conto e, para finalizar, propor uma 
ilustração que representasse o texto lido. Os estudantes se empenharam e foram recebidos 
muitos vídeos e desenhos criativos, além de comentários positivos dizendo que este tipo de 
atividade diferenciada deveria ser feitas outras vezes, pois são divertidas de produzir. Diante 
disto, a melhor decisão era de estender a atividade para a disciplina de Protagonismo - visto 

que houve esse destaque dos alunos - e envolver todos os professores em uma live para 
refletir sobre os aspectos sociais do conto e, também os pontos de encontro com todas as 
disciplinas da BNCC e da Parte Diversificada do currículo. Os estudantes participaram das 

discussões deram seus pontos de vista, seus entendimentos, assim como os pais e mães que 
estavam presentes. Nesse contexto foram trabalhadas várias competências associadas a 

Projeto de Vida e também para o desenvolvimento do protagonismo Juvenil.
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Preparando para o futuro

CEEMTI São Pedro 
Dr. Agesandro da 

Costa Pereira

SRE 
Carapina

Bento Filho 
Veronez

Atividades com o planejamento dos alunos sobre o 
futuro e o que acontece no seu meio.
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I Sarau em Casa

CEEMTI 
Professora Maria 

Penedo

SRE 
Cariacica

Viviany de Paula Gambarini
Luciene Garcez

Lorrayne de Alencar
Irlan Carla

Equipe Pedagógica da 
escola Área de Códigos e 

Linguagens

Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

O 1º sarau em casa, promovido pela área de Códigos e Linguagens do 
CEEFMTI "Professora Maria Penedo" junto à equipe pedagógica e à 

comunidade discente, foi realizado no último dia 02/07/2020 e teve como 
objetivo aproximar alunos e professores por meio da apresentação da leitura de 
textos, de canções ou, ainda, de danças. O evento ocorreu pelo aplicativo Meet.
Com um público de aproximadamente 36 pessoas, o sarau foi um sucesso.  Para 

realizá-lo, as professoras de Língua Portuguesa da escola, com apoio das 
estagiárias dessa área, elaboraram vídeos e cartazes para convidar alunos e 
professores. Além disso, foi criada uma ficha de inscrição no Google sala de 

aula a fim de se saber o que cada inscrito gostaria de fazer na data.
No dia em questão, vários alunos e professores apresentaram textos de própria 

autoria ou de outros escritores. Houve, também, aqueles que cantaram e 
dançaram. O evento foi bem exitoso e espera-se que volte a ser realizado.
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Quadro a Quadro Motivacional

CEEFMTI 
Aristeu 
Aguiar

SRE 
Guaçuí

Professores de 
Protagonismo

Pensando nos alunos sem acesso a internet, que 
realizam suas atividades via Classroom ou impressa, 

foi desenvolvido atividades em que os vídeos 
motivacionais foram convertidos em fotos 

sequenciais, mostrando quadro a quadro, para que 
os estudantes pudessem entender e desenvolver a 

atividade proposta. 

Link do Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=y_z

hlpjgJ8Y
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#HILDAPRESENTE

EEEFM Prof 
Hilda Miranda 
Nascimento

SRE 
Carapina

Luana Santos 
Lemos 

Irenilza Ebert 
Prata

Devido ao isolamento social e a desmotivação dos alunos, foi necessário a equipe 
escolar pensar em várias estratégias com o objetivo de incentivar os alunos a manterem 
o contato, a participarem e realizarem as atividades escolares evitando a evasão escolar. 

Sendo assim, a equipe escolar se reúne toda a semana para traçar estratégias e 
metodologias inovadoras. No primeiro momento fizemos uma reunião com os líderes de 

turma para uma escuta e pesquisas do que os alunos gostariam que a escola 
desenvolvesse no sentido de atender as expectativas e anseio dos estudantes. A partir 

daí levamos para o grupo e várias ações foram realizadas, tais como:
#Sextou no Hilda: toda sexta o aluno que quiser posta um TBT no story da escola.

Lives com temas integradores e de interesse dos alunos.
Concursos com premiações como: "Arraiá da quarentena" Com o Tik tok mais criativo e 

o concurso de poesias "Hilda em versos e rimas na pandemia."
Vídeos de professores envolvendo datas comemorativas.

Revisão de aulas realizadas no meet por área de conhecimento.
Devido as dificuldades de alguns professores em lidar com as ferramentas digitais  e 

promover atividades mais atrativas pensamos em formação para os professores, sendo 
assim, criamos a nossa "Jornada Pedagógica Remota".
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Arte e Pandemia

CEEMTI Professora 
Maria Penedo

SRE 
Cariacica

Aline de Oliveira 
Torezani

Em tempos de pandemia, ficou mais estreita a relação do 
ser humano com a arte em geral. O distanciamento social 
causou estranhamentos, angustias e incertezas. Pensando 
nisso, esta atividade propõe ao estudante que expresse 

suas impressões e emoções acerca da situação que 
estamos vivendo e cada um, em sua individualidade, e 
trabalhe essa questão da forma que lhe causa conforto, 

seja através do desenho, fotografia, música, poema, 
pintura entre outros.
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Carinho Vírus 

CEEFMTI 
Daniel 

Comboni

SRE Barra 
de São 

Francisco

Franciele Caciano 
Mendes, Kahyna 

Valerio Pereira 

Somos seres que precisam criar laços e relacionamentos 
fortes ao longo de nossa jornada, para que nos sintamos 
cada vez mais seguros e sejamos indivíduos autônomos, 
competentes e solidários. Assim, os laços afetivos servem 

justamente para nos dar a força necessária para seguirmos 
em frente, não só diante dos desafios e adversidades, mas 

também diante de nossas maiores alegrias, acreditando 
que um dos melhores caminhos para nos sentirmos 

indivíduos verdadeiramente realizados é por meio da 
convivência e dos relacionamentos saudáveis que 

construímos durante a vida.
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Gestão do Tempo e Planejamento

CEEFMTI 
Daniel 

Comboni

SRE Barra 
de São 

Francisco

Franciele 
Cassiano 
Mendes

Administrar o tempo é uma tarefa que requer muitas 
habilidades e que deveríamos desenvolvê-las desde muito 
pequenos. A dificuldade em administrar o tempo consiste 
em diferenciar o que é prioridade e o que não é a partir 
das próprias necessidades e o que é importante para si.  

Quando elaboramos um planejamento, traçamos objetivos 
e prevemos ações que devem acontecer em determinado 

momento. No entanto, apenas o planejamento não garante 
que os resultados serão alcançados. É preciso acompanhar 

todas as ações para que possamos corrigir possíveis 
imprevistos durante o percurso.
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Relações de Companheirismo.

CEEFMTI 
Daniel 

Comboni

SRE Barra 
de São 

Francisco

Franciele Cassiano 
Mendes

Kahyna Valério 
Pereira

Segundo o novo dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa, companheirismo é mostrar ter 

solidariedade própria de companheiro, coleguismo. 
Entretanto, é possível associarmos a palavra a uma 
série de outros comportamentos para com o outro, 

alargando assim esse conceito, ou seja, 
companheirismo pressupõe apoio, divisão de 

tarefas, alegrias e tristezas, empatia, e 
principalmente ter ciência da importância de 

construir um projeto de vida que visa fomentar 
amizades saudáveis ao longo da existência. 
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Bombando o IG da Escola de Maneira Divertida

EEEFM 
Romulo 
Castello

SRE 
Carapina

Maria Stella 
Brilhante de 

Oliveira Caldeira

Foi uma prática que teve como objetivo nesse 
momento de distanciamento social a aproximação 

dos alunos com a unidade escolar, buscando 
divulgação das ações da escola, cronogramas, 

informativos oficiais da Sedu. Usando a ferramenta 
de maior acessibilidade dos alunos de maneira 

divertida.
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Protagonismo Juvenil 

CEEMTI Prof. 
Fernando Duarte 

Rabelo

SRE 
Carapina

Mayara Lima 
Candido

A prática busca o fortalecimento do protagonismo juvenil com a atuação do 
Conselho de Líderes, mantendo-se o fluxo de reuniões semanais e 

monitoramento do cumprimento das APNPs. 
O Conselho de Líderes de turma segue se reúne semanalmente para 

atuação na gestão escolar, mesmo com distanciamento social e suspensão 
das aulas presenciais. Este fluxo de reuniões e atuação do conselho de 

líderes se deu deste o início do Programa EscoLAR, na primeira semana de 
Abril. O conselho segue atuando junto a seus colegas de turma e em apoio 
a gestão escolar, contribuindo para a tomada de decisões, ações e metas e 

avaliação dos processos e estratégias adotadas neste momento.
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Um conforto à distância

CEEFMTI 
Professor José 

Leão Nunes

SRE 
Cariacica

Os alunos 
Leonardo Ramos 

e Marcos Suel
Souza de Aguiar

O projeto feito pelos acolhedores do José Leão 
Nunes com incentivo e apoio da equipe 

pedagógica, nomeado de "um conforto a distância", 
tem como objetivo principal incentivar e apoiar os 

alunos que estão de quarentena e isolados devido a 
pandemia. Foi produzido um vídeo compilando 
outros feitos por cada participante, no intuito de 

enaltecer os atividades de protagonismo de cada 
um, e usando fotos do período de acolhimento. 
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Protagonizando a Vida!

CEEMTI 
Afonso 
Cláudio

SRE Afonso 
Cláudio

Elaine Gomes 
Souza Menezes

O objetivo da atividade é oferecer condições para 
que esse estudante se enxergue atuando no mundo 

a partir daquilo que ele projetar para si como ser 
humano autônomo, solidário e competente, através 
das condições, espaços e oportunidades para que 
ele participe ativamente da vida em seus distintos 

âmbitos. 
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Tutorial para acessar o google
sala de aula 

CEEMTI Professora 
Maria Penedo

SRE 
Cariacica

Kátia Regina 
Franco

Tendo em vista que o Programa EscoLAR já estava em 
ação há semanas, mas muitos estudantes ainda não 
estavam conseguindo realizar as atividades enviadas 

com presteza, tendo em vista as dificuldades 
tecnológicas, foi feito um Tutorial para acessar o Google 

Sala de Aula através do Conselho de líderes.
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Produção de mini vídeos

EEEFM Ary 
Parreiras

SRE 
Cariacica

Professor Marcos 
Valério e 

estudantes

Na atividade o estudante é convidado a criar um texto 

poético sobre o momento (pandemia, isolamento social, 

a necessidade reinvenção). Em seguida, os alunos 

produzem um curta utilizando esse texto 

correlacionados a imagens de seu cotidiano e/ou que 

demonstram o sentimento por eles vivenciados. É uma 

boa prática que visa aproximar e estreitar a relação 

professor x aluno, causando reflexão sobre o momento.
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PRÁTICAS EXITOSAS:
PROJETO DE VIDA
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Enem 2020 não desista!

CEEFMTI 
Antônio Acha

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim

Fabrícia Silva Romão 
de Souza com 
parceria dos 

professores da BNCC.

Pensando em incentivar os estudantes da 3ª série a manter o foco nos 
estudos preparatórios para o ENEM e também em cumprir a proposta 
inicial da disciplina de Projeto de Vida para a turma da 3ª série, temos 
desenvolvido aulões online (via Meet- uma aula por semana) onde os 

professores da BNCC trabalham questões do ENEM com os 
estudantes. A ideia é trabalhar questões com os  conteúdos mais 
cobrados, esclarecendo as dúvidas pertinentes em relação aos 

conceitos em questão. Também foi feito um quiz de conhecimentos 
gerais onde os professores de PV da escola estiveram todos 

presentes, a fim de motivá-los e incentivá-los a permanecer com foco, 
apesar das circunstâncias presentes. 
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Construindo um projeto de vida

CEEFMTI 
Antônio Acha

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim

Debora Padella De 
Carvalho Assad, 

Fabricia Silva Romao
De Souza E Lorena 
Franzoni De Castro 

A ideia das práticas foi desenvolver as competências socioemocionais dos 
nossos alunos diante das situações que estamos passando devido à 

pandemia do covid19. Fizemos uma parceria com duas profissionais da 
saúde uma nutricionista e uma psicóloga tratando os seguintes temas: 

Fortaleça sua imunidade em tempos de Covid-19 e como cuidar da saúde 
mental em tempos de isolamento social. A intenção foi fazer um bate-papo 

com relação ao tema a fim de esclarecer várias dúvidas que temos e que são 
muito presentes para todos nós nesse momento. Criamos também vídeos 
motivacionais entre nós professoras do projeto de vida a fim de motivar os 
alunos a não desistirem de estudar e não se esquecerem de seus sonhos, 

mostrando para eles que nada é impossível só basta querer. 
Para finalizar também fizemos parceria com o professor de educação física 
da escola, criando um vídeo que envolvesse o bem-estar de nossos alunos, 
fazendo alongamentos e tentando relaxar de toda sobrecarga que tem nos 

afetado nos últimos dias.
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A carpintaria

CEEFMTI 
Aristeu 
Aguiar

SRE 
Guaçuí

Laila da Cruz 
Ferreira

Compreender e identificar os mecanismos e os 
valores que regem o funcionamento da vida em 

sociedade. Desenvolvimento Emocional 
(autoconhecimento, autocontrole, autonomia, 

autoestima, cooperação, interesse por aprender, 
motivação) e de valores (amor, gratidão, gentileza, 

humildade, respeito). 
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Preenchendo os espaços vazios

CEEFMTI 
Assisolina Assis 

Andrade

SRE Vila 
Velha

Heloise; Werbson
Beltrame; Cláudio 

Messias; Filiph Garcia; 
Francielle Costa; 

Gabriel Miranda e 
Luciana Borges 

O Projeto "Preenchendo os espaços vazios" consiste em um trabalho realizado pela 
parte diversificada Projeto de Vida  forma colaborativa e  inter\pluridisciplinar, 

envolvendo todos da equipe gestora, professores, alunos e familiares. Tendo como 
objetivo: promover processos educativos dinâmicos e criativos no contexto do 

isolamento social, capaz de incentivar principalmente os alunos a usarem a 
criatividade e explorarem as memórias afetivas mantendo vínculo com a escola e, ao 

mesmo tempo, preparando-os para retorno das atividades presenciais.
Neste sentido, cada semana é apresentado aos alunos um dos espaços mais 

frequentados por eles (pátio da escola; salas; corredores; espaço das refeições e 
rodas de conversa;  quadra de esporte etc). O aluno olhando para a foto  e 

considerando que neste momento de pandemia este espaço está "vazio",  ele é 
desafiado com o seguinte questão: "Com o quê ou como você preencheria este 

espaço vazio?". Observação: o aluno pode indicar um objeto; um sentimento; pode 
se expressar através de um texto;  indicar se ele tem alguma lembrança (registro) 

neste lugar? Ele também pode criar um desenho preenchendo este espaço, incluindo 
a  proposta dele para aquele  ambiente, com total liberdade e autonomia para 

expressar a sua criatividade!!!
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Sonhar com o futuro - Sonhos Possíveis

CEEFMTI 
Bartouvino

Costa

SRE 
Linhares

Roselilian
Candeia 

Rodrigues e 
Ozilia Brzesky

Dentro da temática Sonhar com o Futuro e sob a 
aula: "Tenho um sonho e um plano. Mas aonde 

quero chegar?" Foram convidados alguns 
profissionais da comunidade escolar para 

compartilharem sobre suas experiências para 
alcançar seus Projetos de Vidas, destacando a 

importância de traçar metas e objetivos.
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APNP - Projeto de Vida - Ensino Médio: Empatia

CEEFMTI 
Daniel 

Comboni

SRE Barra de 
São Francisco

Fernanda C. Barbosa, 
Jardel C. Roas, Rosely 

P. Rodrigues e 
Elisabeth de Mattos 

Torres.

O Projeto de Vida, através da pedagogia da presença é mais do 
que nunca uma maneira do estudante explorar a sua situação, 

compreendê-la e agir de forma construtiva em relação a ela, a partir 
de confrontos progressivamente maduros com a sua realidade. Os 

relacionamentos nos conduzem a reflexão e possibilitam 
desenvolver interesse por conviver, solidarizar-se com pessoas, 
sentimento de pertencimento e inclusão das diferenças e das 

diversidades. Essa atividade tem o propósito de nos levar a refletir 
sobre nosso próximo e como podemos nos colocar à disposição do 

outro, mesmo como distanciamento social.
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Quem sou eu na quarentena?

CEEFMTI Dr
Getunildo
Pimentel

SRE 
Carapina

Sâmia
Torres do 

Vallis

Todos os professores da disciplina da parte 
diversificada de Projeto de Vida fez um pequeno 
vídeo lúdico e ilustrativo para atrair a atenção dos 

alunos e debater sobre a importância de se pensar 
sobre o tema "Quem sou eu nessa quarentena?". A 

proposta era fazer os alunos repensarem as suas 
práticas e sua situação no momento, refletindo que 

esse momento irá passar.
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Pandemia com empatia: pelos teus 
olhos te vejo melhor!

CEEFMTI 
Elisa Paiva

SRE Afonso 
Cláudio

Gabriel Gonçalves 
de Freitas e Dulce 

Ana Lameira 
Pereira

O projeto “Pandemia com Empatia: Pelos teus olhos te vejo melhor”, foi idealizado 
pela disciplina de Projeto de Vida como uma resposta à interrupção do ano letivo e 

consequente isolamento social devido à pandemia causada pela covid-19.
Ancorado em práticas que estimulam o desenvolvimento de um olhar empático, o 

projeto tem por finalidade cuidar para que as conexões entre família-escola-
sociedade, permaneçam vivas e férteis frente ao cenário de dúvidas e incertezas que 

vivenciamos. Visa ainda criar uma “rede de interação empática”, conectando 
estudantes, professores/tutores, gestores e familiares através de ações que 

contribuam para manter os corações aquecidos e os sonhos vivos. A rede da empatia 
estimula a interação entre todos os atores envolvidos e os resultados são um fôlego 
de esperança: fotos apaixonantes de momentos em família, vídeos de professores 

para os estudantes que recomendam desde cuidado com a saúde mental à prática de 
exercícios físicos, posts motivacionais e de estímulo à resiliência emocional, recados 

carinhosos dos estudantes para os professores e especialmente o apoio de todos à 3ª 
série do E.M. que enfrentará, em poucos meses, o Enem.
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Lives de PV

CEEFMTI Ewerton 
Montenegro 
Guimarães

SRE 
Cariacica

Edires Matos, 
Angélica Sathler,  

Bruno Lima e 
Thiago Madeira

Utilizando a plataforma Instagram, os professores de Projeto de Vida através 
da mediação do coordenador pedagógico, realizam semanalmente 

interações na rede social para debater acerca de temas como: Trajetórias de 
Estudo, Acesso a Universidade, Profissões, Poesia e Interação Social.

Tivemos vários convidados, como médicos, dentista, poeta e professor de PV.
Fizemos parceria com outra escola de tempo integral para ampliar a 

participação, transmitindo a Live com os professores das duas escolas.
Fizemos parceria também com a SECTI.

Todo o projeto foi pensado para interagir de forma lúdica com os estudantes 
durante o período de isolamento, buscando incentivar a participação nas 

APNPs.
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ENEM e Pós-ENEM

CEEFMTI 
Henrique 
Coutinho

SRE Guaçuí
André Lobo e 

Joelma 
Guimarães

Nesta atividade, em especial, foi proposto, por meio 
de hipertexto, que o estudante seguisse as etapas a 
serem realizadas a partir do recebimento da nota do 

Enem, com a contagem dos pontos, inscrição no 
Sisu, Lista de Espera, nota de corte, e outras 

informações.
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Trabalhar habilidade da mandala

CEEFMTI 
Joaquim 

Beato

SRE 
Carapina

Prof: Anna, 
Eduardo, Joel e 

Pedagoga 
Rosiane

No primeiro momento, demos início com um vídeo de boas-vindas e 
motivação, elaborado pelos professores envolvidos da área de PV. No 
segundo momento a equipe gestora reuniu-se para preparação de um 
questionário socioemocional, para filtrar como está sendo esse período 

de isolamento, como os estudantes se sentem e como está sendo a rotina 
... A partir desse questionário, os professores definiram trabalhar duas 
habilidades da mandala, (matriz de competências), sendo uma gestão 

emocional e outra, desenvolvimento de pertencimento. 
Elaboramos materiais para estimular esses estudantes. Indicação de filme 
“Mãos talentosas”, e outros materiais como texto motivador, folder  com 

frases motivacionais, vídeos de incentivo a organização e foco e sugestão 
de um cronograma semanal de organização.
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Diário da pandemia: registros da vida cotidiana no período de 
afastamento social, olhares e sentimentos sobre o mundo

CEEFMTI 
Marita Motta

SRE São 
Mateus

Luciany Sereno

Para confecção do diário eletrônico, o estudante 
deverá observar durante o dia os seus sentimentos e 

emoções sobre a experiência de viver em tempos 
de pandemia, as ações e sentimentos das pessoas, 

como estão se comportando nas ruas e nos espaços 
públicos e privados. Além disso, registrar os 

cuidados tomados e ações que ele e as pessoas que 
moram na sua casa estão tendo para prevenir o 

contágio com o vírus.
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Lives tira dúvida

CEEFMTI Nair 
Miranda

SRE 
Carapina

Jussara Zanote
Sagrillo e Ângela 

Maria Vieira 
Oliveira

Uma prática desenvolvida a fim de cativar mais estudantes ao cumprimento das APNPs foi 
um calendário de lives para tirar dúvidas, nas reuniões de Conselho de Líderes estávamos 

sempre ouvindo a expressão “não estamos aprendendo nada” e isso nos preocupava muito 
enquanto equipe, sempre começávamos as conversas exaltando o projeto de vida deles, 
mas essa fala sempre presente, foi aí que em uma das reuniões do Conselho de líderes 

surgiu a ideia de discutir a possibilidade de ter aulas com os professores da própria escola. 
A princípio a ideia seria aulas semanais, porém diante da dificuldade de internet aqui no 

interior, passamos a ofertar aulas para tirar dúvidas das atividades postadas, com um 
calendário quinzenal, abrimos as salas por série e não por turma, nesse momento o 
professor trabalha diante das dificuldades apresentadas pelos estudantes sempre 

enfatizando o Projeto de Vida de cada um, não sobrecarregamos com muitas aulas diárias 
para não afastar o estudante, cada turma tem duas ou três aulas diárias em três dias da 

semana, na terça-feira, quarta- feira e quinta-feira, uma prática que vem dando certo, e a 
cada dia mais estudantes estão participando das aulas, uma estratégia utilizada para 

aumentar o número de estudantes nas aulas, que veio também da reunião do Conselho de 
Líderes, foi ao final de cada dia postar nos grupos de whatsapp dos pais o número de 

estudantes presentes nas aulas de cada turma. 
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Live - "seremos quem podemos ser?"

CEEFMTI 
Pastor Oliveira 

de Araújo

SRE Vila 
Velha

Humberto 
Borges da Costa

Live pelo Instagram da escola com o especialista em 
Desenvolvimento de Potencial Humano César Tucci.

Essa live foi uma organização de todos os 
professores de PV da escola (Christina e Daniel) e 

apresentada por mim. 
Nela o Profº César Tucci trabalhou o tema "Como a 
clareza de sentido pode ajudar você a florescer e 

transformar o mundo".
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

#tbtepidio

CEEFMTI 
Professor Elpídio

Campos De 
Oliveira

SRE Nova 
Venécia

Rogério 
Marchiori e 

Eleusa Pinheiro

A Boa Prática consistia em postar uma foto em 
alguma rede social com a hashtag #TBTElpidio, em 

uma quinta-feira (que é o dia específico para 
postagem de TBT) para que, então, pudéssemos 

repostar nas redes sociais da escola. Os estudantes 
e professores curtiram a iniciativa, muitos colocando 
nas legendas das fotos que estavam com saudades 
da escola, transparecendo o saudosismo em cada 

momento compartilhado.
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Álbum da família José Leão Nunes

CEEFMTI 
Professor José 

Leão Nunes

SRE 
Cariacica

Professores 
Ernesto, Benedito, 
Jussara, Marizete

e Elizabet

Esse trabalho consiste em relembrar momentos 
bons que todos nós tivemos com nossa família, seja 

ela a da escola, de casa ou de amigos queridos. 
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Memórias: um bate papo com 
pessoas queridas

CEEFMTI 
Professor José 

Leão Nunes

SRE 
Cariacica

Professores 
Ernesto, Benedito, 
Jussara, Marizeth 

e Elizabeth

Um bate papo de forma resumida com pessoas 
queridas para relembrarem o seus tempos de 

escola.
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

O jogo da vida

CEEFMTI Senador 
Dirceu Cardoso

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim

Priscila Durant 
Binott

O Projeto de Vida é essencial para planejar um futuro e por meio desta 
atividade o educando pode desenvolver habilidades relacionadas ao 
autoconhecimento que fortaleçam a percepção a respeito da própria 

identidade, de modo que construam valores positivos. A atividade permite 
que o aluno compreenda o significado dos Quatro Pilares da Educação, 
relacionando-os com suas aprendizagens em relação às competências 

previstas nos pilares e reconhecer sua importância em todos os aspectos 
da vida e para a construção do Projeto de Vida. Além disso os alunos 

podem identificar, por meio da história de vida de personagens, aspectos 
relevantes para a construção do Projeto de Vida e compreender que 

realizações futuras dependem das decisões e escolhas feitas no presente.
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Lives Educacionais

CEEFMTI 
Washington 

Pinheiro Meirelles

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim

John Waynny
Ferreira

Roda de conversa
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Roda de conversa sociedade em 
tempos de pandemia

CEEFMTI 
Washington 

Pinheiro Meirelles

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim

John Waynny
Ferreira

Roda de conversa sobre vivência em tempo de 
pandemia.
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Roda de Conversa

CEEFMTI 
Washington 

Pinheiro Meirelles

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim

John Waynny
Ferreira, Eva Barros 

Silva e Grazielle
Oliveira Machado

Roda de conversa trazendo aos alunos um pouco de 
como passar por esse momento difícil de 

quarentena
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Live

CEEFMTI 
Washington 

Pinheiro Meirelles

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim

John Waynny
Ferreira 

Um bate papo sobre a vida e a situação vivida 
durante a pandemia 
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Vídeo anime - Projeto de Vida em 
resiliência

CEEFTI 
Galdino 

Antônio Vieira

SRE Vila 
Velha

Jader Medrado, 
Eduardo 

Demuner e 
Samuel Pereira

Esta boa prática consiste em estreitar os laços com os alunos, mesmo com 
o distanciamento social, além de apresentar uma ferramenta necessária 

para seu desenvolvimento em quanto alunos protagonistas nesta 
pandemia. Essa ferramenta é a   Resiliência. Através da investigação dos 

possíveis pontos críticos na adaptação do aluno, este valor tornou-se neste 
projeto, um dos nossos focos, como também o combate ao Coronavírus. 

Esta história foi construída com a participação dos alunos, onde eles 
mandaram as fotos e nos editamos em formato de anime, trabalhando 

também com a ludicidade, deixando assim a  atividade mais atrativa. Por 
fim, foi criado um anime em forma de vídeo e postado no Google Sala de 

aula, na disciplina de Projeto de Vida e nas redes sociais.

201

201



Vídeo anime: Projeto de Vida em... Racismo? Aqui 
não. 

CEEFTI 
Galdino 

Antônio Vieira

SRE Vila 
Velha

Jader Sousa 
Medrado, Samuel 
Pereira e Eduardo 

Demuner

Este Projeto é uma continuação do Projeto de Vídeo Anime. Neste 
episódio foi levado em conta a questão do racismo e do mau uso 
das redes sociais. Os alunos participaram enviando fotos e dando 

dicas. Em seguida editamos as fotos e construímos a história, 
transformando em um vídeo anime. Levamos desta forma para os 

nosso educandos, orientações e conscientização sobre a 
problemática do racismo na escola e as redes sociais. Por meio 
deste projeto, procuramos também incentivar cada vez mais os 
alunos a participarem da rotina escolar e serem protagonistas. 
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Live com a medalhista da Seleção Brasileira de 
ginástica rítmica - Deborah Medrado

CEEFTI 
Galdino 

Antônio Vieira

SRE Vila 
Velha

Déborah Medrado, 
Jader Medrado, 

Eduardo Demuner
e Samuel Pereira

Esta ação foi desenvolvida com a finalidade de 
motivar os nossos alunos em seus Projetos de Vida, 

e foi divulgada nas redes sociais e contou com a 
participação de vários alunos.   A atleta também 

gravou um áudio incentivando a participação. No 
dia da Live, tivemos um bate papo bem 

descontraído sobre seu projeto de vida e ela 
respondeu várias perguntas. Este projeto trouxe 

muitas respostas positivas dos nossos educandos.
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Projetos Juntos Vamos Além - Projeto 
De Vida

CEEFTI 
Itagiba 

Escobar

SRE 
Cariacica

Coordenadora 
pedagógica, pedagogo, 
todos os professores e 

estudantes.

O projeto #JuntosVamosAlém surgiu nesse contexto de Pandemia 
para minimizar os impactos que esse novo cenário educacional nos 

apresenta. 
O objetivo deste projeto é aumentar a participação dos estudantes 

em atividades que contribuirão para o seu desenvolvimento 
pessoal, agindo em duas frentes que identificamos como 

principais: a frente NENHUM A MENOS e a frente REDE ITAGIBA.
As ações relacionadas ao Projeto de Vida são: 

1.ITADelivery; 
2.ESPAÇO INTERVALO VIRTUAL;  

3.ITA EM CASA;  
4.#TBTItagiba;  
5.RECADINHO; 
6.MEU AVATAR;  
7.ITA CONVIDA.
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Quem arrumou seu paraquedas hoje?

CEEFTI Presidente 
Castelo Branco

SRE 
Cariacica

Wendel de Souza, João 
Vieira Neto, Rômulo 

Racanelli Ferreira, Lílian  
Cortelleti, Nildina Caxoeiro, 

Celina Loose, Dayane 
Sarnaglia e Kelly Lucas Silva

Chamar a atenção do educando para o conjunto de 
pessoas que cooperam para o seu crescimento na 

busca de seus objetivos.
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Roda de conversa online "relações familiares, bem 
estar e resiliência em tempos de pandemia"

CEEMTI 
Conde de 
Linhares

SRE 
Colatina

Erica Goncalves 
de Freitas e Nelci

Rodrigues

Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

O processo dialógico da relação entre professor e estudante é fundamental para as aulas de 
Projeto de Vida e para o desenvolvimento das competências socioemocionais que se 

propõem.
Nesse momento de isolamento social, na impossibilidade de promover palestras e rodas de 

conversas presenciais, temos tido o Google Meet como alternativa não só para as nossas aulas, 
mas também como um espaço de diálogo aberto com profissionais maravilhosos e generosos, 
como a assistente social Elisther Gama Torezani, que há anos atua em nossa cidade ajudando a 
muitas famílias. Ela aceitou o nosso convite para participar de uma roda de conversa online na 
sexta-feira, 26 de junho, na qual pudemos promover um bate-papo muito edificante a respeito 
das relações familiares, considerando a necessidade de nos mantermos saudáveis emocional e 

mentalmente e também resilientes nesse momento de pandemia. 
Essa ação foi antecedida de uma pesquisa realizada pelo Google Forms para conhecer o perfil 

familiar dos adolescentes que participaram, estudantes da 3ª série e do 8º anos. 
A roda de conversa possibilitou uma aproximação ainda maior dos estudantes, os quais 

interagiram online e também se sentiram à vontade para buscar uma escuta ativa no privado 
posteriormente a essa ação.
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Roda de conversa online com 
profissional do direito convidada 

CEEMTI 
Conde de 
Linhares

SRE 
Colatina

Erica Gonçalves 
de Freitas

Em nossa escola sempre tivemos a prática de buscar parcerias de diferentes profissionais e 
instituições, a fim de contribuir para a formação dos estudantes e ao mesmo tempo manter uma 

relação aberta e produtiva com a comunidade em seu entorno. 
Particularmente, em Projeto de Vida, consideramos fundamental proporcionar o 

compartilhamento de vivências das mais diversas profissões e formações acadêmicas, a fim de 
oportunizar ao aluno o conhecimento de novas possibilidades para a construção de seu projeto 
de vida e também para o desenvolvimento das competências socioemocionais que se propõem.

Nesse momento de isolamento social, na impossibilidade de promover palestras e rodas de 
conversas presenciais, temos tido o Google Meet como alternativa não só para as nossas aulas, 
mas também como um espaço de diálogo aberto com profissionais maravilhosos e generosos, 
como a advogada Schamyr Pancieri Vermelho, que prontamente se dispôs a participar de uma 

roda de conversa online na manhã de segunda-feira, 8 de junho, na qual pudemos promover um 
bate-papo muito animado sobre o curso de Direito e as vantagens profissionais dessa carreira, 
além de promover um debate sobre o princípio constitucional da liberdade de expressão que 

suscitou muito interesse, curiosidades e sanou muitas dúvidas dos nossos estudantes. A 
participação dos alunos foi notória!

A gravação da roda de conversa foi disponibilizada no EscoLAR/Google Classroom, assim como 
os slides utilizados por nossa convidada.
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Projeto de Vida online - novas perspectivas e 
novos desafios

CEEMTI 
Conde de 
Linhares

SRE 
Colatina

Erica Gonçalves 
de Freitas

Diante da presente pandemia do Coronavírus, foi necessário pensar em estratégias diversas 
para que as aulas de Projeto de Vida continuassem contribuindo para o comprometimento 

dos estudantes com sua vida acadêmica e com seus sonhos. 
No 1º momento, antes da existência do EscoLAR, as aulas de Projeto de Vida destinadas às 

3ªs séries de nossa escola, foram transformadas em lives matinais para os estudantes 
começarem a semana motivados, toda segunda às 7h30 no Instagram feito especificamente 

para essa série @terceiraserieconde. Bons hábitos, Gratidão, Gentileza, Os Perigos do 
Hedonismo foram os temas escolhidos. 

Nesse período também tivemos a realização de lives com convidados especiais para falar do 
processo para estudar numa Universidade Federal e também profissionais diversos para 

contextualizar a pandemia numa perspectiva histórica e também social. Para isso recebemos 
o ex-aluno da escola, atual universitário da UFES Rafael Soares Nogueira e também do 

professor historiador Wesley Alves e do o assistente social Tiago Tesch. Todas as lives foram 
gravadas e disponibilizadas no EscoLAR posteriormente.

Após o surgimento do EscoLAR, as aulas e atividades de PV migraram para o Google Meet
com a promoção de rodas de conversas online e atividades especiais com o intuito de 

motivar os estudantes a continuarem comprometidos com seus estudos e sonhos! Vídeos, 
gifs, imagens, textos cuidadosamente escolhidos para proporcionar uma experiência gostosa 

de aprendizagem para a vida!
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Movimentando no Instagram o 
Projeto de Vida

CEEMTI 
Conde de 
Linhares

SRE 
Colatina

Mateus 
Ebermann Sales  

e Rosangela 
Stacul

A escola criou a partir de março cinco perfis no Instagram 
(um para cada ano/série), movimentando postagens 
relacionadas as habilidades da matriz dos saberes: 

Aprender a ser: Foco, autoestima, autodeterminação, 
autoconfiança, organização, resiliência e gestão 

emocional.
Com o objetivo de aproximar os estudantes da escola 

nesse momento de isolamento social e estimular os 
projetos de vida e os sonhos de cada estudante.
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Monitoramento das APNP’S

CEEMTI 
Governador 

Gerson Camata

SRE Nova 
Venécia

Equipe Gestora e 
Professores de 

PV

A realização das APNPs são monitoradas 
semanalmente e premiada a turma com um cartão 

virtual que mais desenvolveu APNPS na semana 
monitorada. Esse monitoramento é realizado pelos 
professores, PCAs, CP e Pedagoga e divulgados os 

dados nos grupos de whatsApp
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Vida web - compartilhando 
sentimentos

CEEMTI 
João XXIII

SRE Barra de 
São Francisco

Aldair Rhein, Prislaine
Carreiro, Rosenara

Rocha, Madson Vargas 
e  Gabriel Garcia  

Foi uma ação realizada no intuito de reavivar em nossos estudantes e demais participantes 
da ação a importância do Projeto de vida para cada um de nós. Fizemos uma LIVE com 
participações especiais, dentre elas 8 alunos egressos que deram depoimento sobre a 

importância de terem estudado e vivenciado PV na escola. Falaram das dificuldades 
encontradas no MUNDO FORA DA ESCOLA e trouxeram para os demais participantes 

elementos significativos abordados na escola e extremamente necessários ao cotidiano 
social. Contamos com a presença na sala Virtual de nossa Superintendente Regional que 
fez uma fala motivadora juntamente com nossa diretora. Também tivemos a participação 
especial da psicóloga Viviane da plataforma KUAL, uma parceria que dá certo em nossa 

escola. Toda ação foi embasada no material estruturado das aulas em que a parte 
conceitual a todo momento era dialogada no campo prático das vivências dos alunos. 

Tivemos a participação de 85% dos nossos alunos que tem acesso a tecnologia. Durante a 
LIVE foi feito uma retrospectiva de várias ações realizadas na escola desde 2018 e que em 
breve serão retomadas de forma presencial. Vídeos foram apresentados e os egressos se 

emocionaram muito ao revisitar a escola, virtualmente, porém, sentindo muita gratidão 
pelo que a escola significou para eles. Os professores de PV fizeram as considerações 

pedagógicas e o evento foi mediado pelo CP. Uma ação muito interessante que estamos 
sentido efeitos positivos até hoje. 
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Diário de Quarentena

CEEMTI Liceu 
Muniz Freire

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim

Eleandro Leal de 
Oliveira e Vivian 
Batista Paredes.

Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

O projeto: Diário de quarentena, visa um encontro de partilhas da experiência 
vivida neste tempo pelos estudantes, fazendo-os se perceber enquanto vida, 

convivência, disciplina de estudos, considerações pessoais a respeito da 
realidade social. Desenvolvemos a importância da escrita de um diário pessoal, 

no qual possibilita até se ver melhor.
Dentro desta roda  de conversa e incentivo ao diário e participação enquanto 
turma, presa também pela oportunidade de algo descontraído em meio a esta 
situação e a solidariedade de uns para com os outros, no incentivo e inspiração 

de vida, além de maior conhecimento entre os colegas e professores.
Levamos para bate papo assuntos pertinentes ao desafio vivenciados como: 

ansiedade, desmotivação, impaciência, esperanças e desesperanças, atividade 
física, sono, criatividade. Despertando para situação individual de cada 

educando, no intuito de darem passos e projetar a vida mesmo dentro de casa.
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

O PV não pode parar!

CEEMTI 
Monsenhor 
Guilherme 

Schmitz

SRE 
Linhares

Luciano Curcio, Aline 
Sousa, Milton Vieira, 

Priscila Marques, 
Jorgina Giacomin e 

Rogerio Schwanz

Percebendo que a situação de pandemia de Covid-19, o isolamento social e a 
suspensão das aulas e do convívio escolar estavam refletindo negativamente nos 

estudantes e sabendo que as aulas de Projeto de Vida são muito queridas, os 
professores de PV, juntamente com a equipe gestora e a pedagoga planejaram 

estratégias para manter o contato com os estudantes. Para isso, no final do mês de 
abril foi criado um grupo de WhatsApp exclusivo para Projeto de Vida e os 

professores passaram a ofertar semanalmente um momento de "APNP de PV", com 
momentos de escuta, reflexão sobre os desafios atuais, reflexão a partir de vídeos, 

músicas, textos, livros e temas atuais. A ação apresentou um excelente resultado, que 
pôde ser verificado pelo relato dos estudantes sobre como eles se sentiam bem em 

ter um momento de interação com o professor de PV e os colegas de turma, uma vez 
que semanalmente era realizada uma chamada via Google Meet. Um fato interessante 

e positivo que foi verificado é que em alguns casos, até os pais/responsáveis 
participavam dos momentos de PV via Meet, estreitando os laços entre escola, família 
e o Projeto de Vida do (a) estudante. A ação foi realizada com estudantes de todas as 

séries/turmas da escola e se mostrou fundamental para manter o contato do 
estudante com a escola e para ajudá-los a enfrentar as difíceis condições impostas 

pela pandemia de covid-19.
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Redação em Foco!

CEEMTI 
Monsenhor 
Guilherme 

Schmitz

SRE 
Linhares

Angela Zanon, 
Romilda Laporti, 
Priscila Queiroz, 
Angela Zanon e 

Rogerio Schwanz

A professora de PV das 3ª séries relatou a preocupação dos estudantes 
com o ENEM e como a suspensão das aulas presenciais poderia prejudicá-
los, além disso, mesmo com as APNP's, os estudantes apresentavam uma 
preferência por seus professores explicarem conteúdo ao vivo ao invés de 
fazerem isso por meio de vídeo aulas. Diante disso, a PCA de Linguagens, 

juntamente com as professoras de PV e de L. Portuguesa da 3ª série 
(detalhe: a PCA e a professora de PV também são professores de L. 

Portuguesa) planejaram uma live sobre redação, dando dicas, exemplos, 
esclarecendo dúvidas e comentados possíveis temas para a redação do 

ENEM de forma interativa e descontraída. A ação foi muito bem recebida 
pelos estudantes e serviu de inspiração para mais ações dessa natureza 

em outras disciplinas.
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Dia da família na escola

CEEMTI 
Monsenhor 

Miguel de Sanctis
SRE GuaçuíElaine Rogai 

Delprete

Mesmo estando distante da escola, os sonhos dos estudantes 
devem ser alimentados tanto pela família que neste momento 

encontra-se mais próxima deles como também pela escola. Por isso 
a atividade propôs que cada estudante produzisse uma foto da 

família para montagem de um mural da escola nas redes sociais, 
enfatizando a importância da parceria entre família e escola na 

concretização dos sonhos e de seus projetos de vida. Afinal, mesmo 
distantes da escola os sonhos continuam existindo e devem fazer 

parte do dia a dia do estudante com o apoio da família e da equipe 
escolar.
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Nunca desista

CEEMTI São Pedro 
Dr Agesandro Da 

Costa Pereira

SRE 
Carapina

Alessandra 
Zaneti

A partir das reuniões e formações online e dentro das atividades propostas a distancia, 
foram elaborados as atividades dentro do distanciamento social. Foram criadas varias 

dinâmicas para as aulas de projeto de vida, cada professor responsável iniciou seus temas 
através de lives, buscando resgatar e manter viva a chama dos sonhos de cada aluno, bem 

como estreitar os laços de convivência tão desgastados com o período de isolamento.
Valorizar a diversidade de saberes e vivencias culturais e apropriar-se de conhecimento e 
experiencias que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo,  do trabalho e 
das relações afetivas e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto 

de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
Por meios das lives de Aproximação e da live de Leituras que marcaram nossas vidas os 

estudantes foram levados a refletir sobre seus desejos e objetivos, aprendendo a se 
organizar e estabelecer metas, planejar e perseguir seus sonhos.

O projeto de vida nesses momentos de isolamento visa motivar o aluno a seguir em 
frente, sem desistir de seus ideais nesse momento de distanciamento, alimentando a 

esperança de futuro e de um mundo melhor.
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Autonomia 

CEIER de 
Águia Branca

SRE Barra de 
São Francisco

Aguinaldo 
Machado, Renan 

e Francielly

Nós Professores de Projeto de Vida do CEIER de Águia Branca realizamos na 10 
semana das APNPs, um projeto de atividade de autonomia de estudos e seus sonhos; 
uma vez que os alunos são quase em sua totalidade residentes na zona rural e ajudam 

nas tarefas do dia a dia da família e nos trabalhos da roça. No intuito de 
conscientizarmos que mesmo estando afastados da escola física, precisam tirar um 

tempo para a realização das atividades propostas;  o projeto visa um constante 
contato e busca saber dos desafios que os  estudantes enfrentam para se adaptarem 

ao novo modelo de estudo proposto em meio a pandemia do COVID-19. 
Podemos contemplar em alguns relatos a importância da escola na vida do estudante, 

como planejaram seus projetos, como encararam a principio essas adversidades e 
estão percebendo a importância de, mesmo longe, precisamos estarmos perto deles.

Tivemos vários relatos dos estudantes falando das suas necessidade em ter um 
professor presente, das dificuldades em se adaptarem, de  acesso a internet em um 

simples baixar as atividades no celular e ou computador; com isso percebemos o 
tanto que os alunos estão fragilizados com essas mudanças de rotinas e hábitos.

Em anexo, relato de um estudante sobre seus sonhos.
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Plano De Ação - Pedagógico/Aluno

CEIER de 
Vila Pavão

SRE Nova 
Venécia

Professores de 
Projeto de Vida

Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etcOs Professores de Projeto de Vida atuam enviando Planos de Ação 

envolvendo atividade com músicas, filmes, vídeos de grandes 
estudiosos como Leandro Karnal, como propostas de trazer reflexão e 

interação com a vida do estudante.
Aulas via Google Meet pensando em manter o contato afetivo e o 

exercício da pedagogia da presença (mesmo que virtual), entre alunos 
e professores.

A proposta tem a intenção de seguir o Conteúdo Estruturante do 
Projeto de Vida, de forma mais lúdica e interativa. Os vídeos e músicas 
foram enviados também em forma de texto, do filme foi feito resumo 

com a sinopse para os alunos que não tem acesso à internet.
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Espaço para inserção de 
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Projeto Patentes

EEEF 
Domingos 

Perim

SRE Afonso 
Cláudio

Vitor Fioróti
Cabral

Pensando nesse momento de educação por atividades não presenciais surgiu 
a necessidade de motivar os alunos a aplicarem-se nos estudos, e um caminho 

interessante para isso é fazer com que eles percebam quem são, enquanto 
estudantes, qual é o seu potencial e suas fragilidades sensibilizando-os sobre a 

importância em se destacar buscando a excelência acadêmica.  Para isso os 
alunos fizeram uma auto classificação considerando seu nível de satisfação em 

cada disciplina. A segunda parte do projeto consisti em contabilizar a 
quantidade de tarefas realizadas com sucesso de cada aluno, e devolver uma 
patente (referência patentes do jogo Free Fire) de acordo com o seu nível de 

participação na realização das APNP´s seja feito pelo material impresso ou pela 
plataforma EscoLar.  A proposta além de motivar alguns alunos a se 

comprometerem com as tarefas facilitou a observação dos alunos que tinham 
pouca ou nenhuma participação facilitando o contato para buscar alternativas 

no resgate destes, e isso fez com que a escola tivesse um mapeamento da 
situação de quase todos os alunos da escola. 
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Webconferência - Ser no Mundo

EEEFM Clóvis 
Borges 
Miguel

SRE 
Carapina

Equipe técnica e 
docentes

A prática exitosa "Webconferência | Ser-no-mundo" consiste em estruturar e dialogar temas 
emergentes, no contexto do enfrentamento do Covid no Brasil, propondo orientar os alunos 

enquanto sujeitos construtores de seus próprios projetos.
Sabe-se que o quadro da pandemia no Brasil apresenta-se de forma complexa, incidindo em 

todos os âmbitos da vida do estudante, de modo que o "Material do Educador - Aulas de Projeto 
de Vida" pareceu obsoleto, e portanto, inviável para suprir sozinho a necessidade que se coloca. 

Há uma vida antes da pandemia, e outra depois da pandemia.
A partir dessa constatação, roteirizamos a seguinte ação:

1- Olhar sensível do docente para as atualidades;
2- Recorte de situação com maior repercussão direta na realidade do estudante;

3- Elaboração de roteiro para alinhar as atualidades com o currículo de PV;
4- Produção de slides como apoio visual, para ampliar a capacidade de retenção dos assuntos;

5- Confecção de cartaz-convite, com arte trabalhada, para despertamento de interesse na 
participação;

6- Divisão ao meio, do tempo de encontro, entre exposição e diálogo;
7- Constante destaque sobre como aluno e seus projetos estão implicados no contexto do 

assunto abordado, bem como esforço coletivo nas propostas de soluções;
7- Flexibilidade ao ponto de permitir quaisquer outros assuntos, indiretamente relacionados, 

orbitando ao tema proposto, em acolhimento às carências de (espaço de) expressão do aluno;
8- Pontualidade com os horários.
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Cápsula do Tempo JOBEL

EEEFM Job
Pimentel

SRE Barra de 
São Francisco

Alcino Vidigal da Silva, 
Ana Claudia Gonçalves 

de Laia Figueredo, 
Lorraine Goncalves 

Rodrigues Dos Santos

A capsula do tempo foi um projeto desenvolvido na escola pelo 
professores de Projeto de vida com a finalidade de que os alunos 

construir uma capsula com o material que tinham em casa e dentro 
dela colocar uma lembrança, algo importante pra ele, suas 

angustias e dificuldades vivida neste momento de pandemia e uma 
mensagem de esperança para aquele momento.

Os alunos colocaram tudo dentro da capsula e lacraram, só será 
aberta quando retornar as aulas presenciais para juntos poder 

refletir e relembrar momentos vivido nesta época tão complicada. 
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Mãe de Tempo Intregral

EEEFM Job
Pimentel

SRE Barra de 
São Francisco

Este projeto foi desenvolvido com os alunos de toda a 
escola com o objetivo de valorização das mães, pois estão 
passando por dificuldade de adaptação a uma nova rotina 

de conciliar trabalho, ajudar o filhos a nas atividades 
escolares e nas tarefas de dona de casa. Lembrando que 

muitas estão trabalhando em casa, devido esta pandemia.
Neste projeto os alunos fizeram uma homenagem a sua 

mãe da maneira que ele escolheu, a melhor homenagem 
ganhou uma cesta de chocolate.

Alcino Vidigal da Silva, 
Ana Claudia Gonçalves 

de Laia Figueredo, 
Lorraine Goncalves 

Rodrigues Dos Santos
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Retomando o Sonho

EEEFM Job
Pimentel

SRE Barra de 
São Francisco

Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etcA presente atividade é uma prática da disciplina de PV, 

cujo objetivo era fazer um levantamento dos sonhos 
dos nossos alunos, uma vez que esse é o primeiro ano 

da escola Job Pimentel em tempo integral. Em seguida, 
os sonhos escritos pelos alunos foram colocados numa 
planilha compartilhada no Google Drive para que toda 

a comunidade escolar, em especial os tutores, 
pudessem conhecê-los e realizar ações pautadas na 

pesquisa.

Alcino Vidigal da Silva, 
Ana Claudia Gonçalves 

de Laia Figueredo, 
Lorraine Goncalves 

Rodrigues Dos Santos
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Prática em Projeto de Vida

EEEFM Lions 
Club de 
Colatina

SRE 
Colatina

Maria Auxiliadora 
Alves Barcelos

As histórias sempre estiveram presentes no cotidiano da escola. É por 
meio delas que a criança vivencia o deleite da leitura desde os primeiros 

anos de vida, bem antes de saber ler e escrever. Aos poucos, elas vão 
perdendo seu espaço para os conteúdos didáticos e às vezes, ressurge 
em momentos especiais. Quem não gosta de ouvir ou contar alguma 

história por mais simples que ela seja? Por essa razão e pelo momento em 
que estamos vivendo escolhi as historinhas, e, especial as parábolas para 

trabalhar o emocional dos nossos educandos de maneira simples e 
prazerosa. 

As parábolas são narrativas curtas e simples que sempre nos deixam uma 
lição de moral. Acredito que elas são ferramentas valiosas para trabalhar o 

emocional dos nossos alunos diante desse momento de pandemia da 
COVID-19. 
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O Sentido da Vida

EEEFM Lyra 
Ribeiro 
Santos

SRE Vila 
Velha

Geysa Mota dos 
Santos e Carla 

Kirsten

Esta prática trabalha a educação interdimensional, focando na dimensão 
transcendental do ser humano. A partir de uma atividade no Google 

formulários é proposto aos alunos que assistam um vídeo, com 
depoimentos de pessoas de diferentes lugares do mundo sobre o sentido 
que elas atribuem à vida, e depois respondam questões sobre o vídeo.  A 

atividade final consiste na produção de vídeo por cada aluno falando o 
que ele entende ser o sentido da vida. O vídeo de cada aluno será usado 

para montagem de um vídeo de toda escola. Esta produção final será 
usado para retomar as discussões da disciplina de projeto de vida 

quando retorno das aulas. E com possibilidade de ser usado nos anos 
letivos seguintes para que aqueles alunos que continuarem na escola.
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Amigos do Lyra

EEEFM Lyra 
Ribeiro 
Santos

SRE Vila 
Velha

Geysa Mota dos 
Santos e Carla 

Kirsten

A partir de uma atividade interdisciplinar de Projeto de vida e 
Espanhol no Google formulários que trabalhou o tema amizade e a 

importância dos amigos na construção do projeto de vida, os 
alunos foram estimulados a celebrar a amizade deixando 

mensagens em um mural virtual (padlet) para os seus amigos da 
escola. Além dos alunos, professores e equipe gestora foram 

convidados para participar do mural. O mural permanecerá aberto 
durante todo mês de julho para estimular a interação entre a 

comunidade escolar e para comemorar o dia do amigo (30/07).
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Retomando nosso Projeto de Vida

EEEFM 
Nelson Vieira 

Pimentel

SRE 
Cariacica

Anderson Silva 
Oliveira, Eveline 
Barros Fonseca e 

Maria Sueli de 
Souza

Atividade desenvolvida usando o recurso do Google formulário para 
alunos online e documento no formato Word para alunos offline. A 

atividade tinha como objetivo resgatar as discussões iniciais da 
disciplina Projeto de Vida, visando garantir o vínculo com o aluno, 
dando sequência ao processo de construção dos projetos de vida 

individuais de cada um sobretudo a partir do incentivo aos sonhos. A 
atividade apresentava o vídeo da música fé na luta de Gabriel o 

pensador; um vídeo sobre a construção do projeto de vida; 
apresentação da árvore dos sonhos, na qual o aluno relatava para a 
árvore que ouvia sonhos seus objetivos, aspirações; caminhada na 

qual o aluno apresentava seu sonho e identificava 3 passos para que 
consiga realizá-lo.
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Prática em Projeto de Vida

EEEFM 
Pio XII

SRE São 
Mateus

Rafael Torres 
(aluno) e 
Prisciliana

(Professora) 

A iniciativa ocorreu por meio de um formulário elaborado pela disciplina 
de Projeto de Vida e sob a orientação da professor Prisciliana Costa que 

abriu espaço aos discentes para sugerirem formas de driblar a pandemia 
e tornar as atividades escolares mais interessantes e atrativas. E o aluno 

Rafael, que cursa o nono ano do ensino fundamental, propôs um projeto 
cujo objetivo é o de aproximação entre alunos e professores, através de 

uma plataforma chamada discord,  na qual ele é um dos administradores. 
Não bastasse a proposta, o aluno se dispôs a participar da reunião geral 

com o corpo escolar, elaborou um convite destinado e professores e 
alunos e apresentou a nova plataforma a todos os que participaram, se 

prontificando a ser o responsável pela inserção e acompanhamento dos 
docentes e discentes junto ao novo instrumento. 
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Show de Talentos GCA

EEEFM Prof. 
Geraldo 

Costa Alves

SRE Vila 
Velha

Aline Alcântara; 
Cleber Santos; 
Erick Novaes; 

Vanice Torezani

O evento foi uma ação desenvolvida pelos professores de PV, foi feito um 
formulário de inscrição, que tinha em seu cabeçalho as orientações do edital, e 
a autorização de imagem dos vídeos, a transmissão aconteceu pelo meet, com 

pré-agendamento, e os alunos podiam apresentar ao vivo, ou enviar seus 
vídeos para os professores, que seriam transmitidos na hora, a apresentação foi 
por categoria (Arte plástica, arte fotográfica, arte musical, gastronomia, poesia, 
make-up e vídeos engraçados do tik tok. Foi atribuída nota conforme critério 
estabelecido e informado no formulário de inscrição e a premiação foi para o 

1º, 2º e 3º lugar de cada categoria. OBS.: Os prêmios serão entregues no 
retorno das aulas presencias, para que haja segurança para os alunos. Com a 

repercussão do evento, os alunos pediram que houvesse também uma 
concorrência nas redes sociais, para premiar o aluno que tivesse mais curtidas. 
Nesse segunda etapa, houve apenas um vencedor, o aluno que obteve o maior 

número de curtidas, no período estabelecido. Nós tivemos a participação de 
alunos do Ensino Regular também (turno Matutino). Só consegui enviar um 

vídeo, caso haja interesse, posso tentar enviar outros por email. 
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A Saudade da Escola

EEEFM Profª
Carolina 
Pichler

SRE 
Colatina

Camille Nogueira 
Fejoli E Swellen
M. De Miranda 

Firmino

Não há hora, nem idade para senti-la. A saudade é um sentimento que em 
alguns momentos faz bem, em outros nos incomoda, mas todos nós – em 

algum momento da vida – sentimos. Apenas surge, em alguns momentos pela 
lembrança de um instante marcante, de alguém ou de um lugar. Tivemos a 

ideia a partir do momento em que se acentuaram a quantidade de falas dos 
nossos alunos em se tratando de CARINHO, ABRAÇOS, AFETO, SENTIMENTOS 
E SAUDADES. O intuito é diminuir a dor do distanciamento, a solidão e a falta 
de um abraço. A ideia é passar  mensagens de carinho, otimismo, esperança e 

principalmente expressando nossa saudade,  no sentido de fortalecer o 
sentimento de que somos todos uma grande família. A  ideia surgiu a partir do 

momento em que percebemos as falas dos nossos alunos relacionados a 
saudades do carinho, afeto, confiança, presença e rotina escolar. Nesse sentido 

pensamos  em diminuir a dor do distanciamento, a solidão e a falta de um 
abraço e fortalecer  o sentimento de que somos todos, uma grande família, 

que a distância é momentânea e que tudo vai passar.
Nossa escola está vazia, mas o coração está repleto de saudades!
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Como está meu emoji?

EEEFM Professora 
Antonieta Banhos 

Fernandes

SRE 
Linhares

Tiago Cau
Marques e Rita 

Bonella

A atividade consistiu em construir um formulário onde 
o estudante pode identificar o que está sentindo 

nesse momento por meio de emojis. Foram colocados 
5 emojis com sentimentos diferentes (triste, na paz, 

pirando, assustado e amoroso). O objetivo da prática, 
além do contato com o estudante, é aproveitar para 

fazer esses sujeitos pensarem sobre suas sensações e 
oportunizar uma interação com a cultura digital. 

231

231



Workshop – “O futuro é agora”

EEEFM 
Romulo 
Castello

SRE 
Carapina

Leonardo Guerra 
Ribeiro

Essa boa prática consiste num ciclo de palestras no qual veremos 
que, mesmo com dificuldades e problemas, todos nós podemos 

vencer na vida e alcançar o sucesso. O importante é não desistir de 
lutar e realizar nossos sonhos!!! Os palestrantes são ex-alunos da 
rede pública de ensino do Espírito Santo. Hoje são profissionais 

vitoriosos, bem sucedidos, e ainda continuam persistindo em 
vencer novos desafios a cada dia de suas vidas. Os assuntos 

abordados nestas palestras, envolvem determinação, sucesso e 
carreiras de ex-alunos de escolas públicas. Serão bate-papos 

apresentados aos alunos da EEEFM Rômulo Castello e convidados 
de outras escolas, professores e comunidade.
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Desafio quero ser economista 

EEEFM 
Rômulo 
Castello

SRE 
Carapina

Mariana 
Rodrigues

Alunos do segundo ano do ensino médio integrado 
ao técnico participaram do "Desafio quero ser 

economista", promovido pelo Conselho Federal de 
Economia (CPFECON), com estudantes de todo 

Brasil. Em destaque nossa Aluna Lorena, que foi a 
única estudante do ES a chegar a final do desafio e 
ficou na 34ª colocação geral dentre 823 inscritos . O 
desafio visava mostrar as várias nuances da profissão 
do economista, apresentando conceitos básicos da 

Ciência Econômica de forma divertida e 
descomplicada. 
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O tempo não para!

EEEFM 
Saturnino 

Rangel Mauro

SRE 
Cariacica

Rodrigo 
Mello

Através da Plataforma Google Meeting reunimos todos os professores de 
Projeto de vida e os alunos da Escola para que fosse conduzido um processo de 

Reflexão acerca do momento que eles estão atravessando e a tendência de 
acharem que a vida deles e tudo parou.

A partir de fragmentos da musica do Cazuza "o tempo não para" conduzimos os 
alunos a perceber que o tempo não parou e que nunca para... que eles vivem 

um momento histórico e que é necessário eles acordarem pra realidade, pra que 
o futuro não repita o passado e que o museu não seja de grandes novidades.

No debate produzido os alunos foram se identificando e percebendo que 
realmente estavam com dificuldades no inicio de seguir em frente e 

confessaram que de fato a sensação era de que o tempo tinha parado e deram 
depoimentos de como foi esse processo de percepção e qual era a maior 

dificuldade deles para perceberem que o tempo não para.
O resultado produzido foi muito bom e o efeito multiplicador foi percebido 

inclusive no discurso dos alunos que nem estavam presentes na live.
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Narrativas de Sucesso

EEEFM 
Theodomiro

Ribeiro Coelho

SRE 
Cariacica

Lígia Helena Moreira 
de Freitas, Elizandra, 

Solange Carlini Fardim

Narrativas de sucesso com egressos do TRC, envolveu alunos e ex
alunos em um bate - papo legal sobre a importância da escola na 
vida deles, a diferença que existe entre estudar para obter nota e 

estudar para adquirir conhecimento  e a trajetória  de sucesso e os 
horizontes que se descortinaram  a partir do ingresso na UFES, 

muito deles já no Mestrado nas áreas da saúde, educação e justiça 
dentre outras. Vida, estudo, dedicação, persistência, sonhos 

sucesso, profissão, realização, oportunidades, foram alguns dos 
assuntos dialogados.  Serviu de grande incentivo e motivação para 

os nossos alunos, um diferencial em tempos de estudo remoto, 
despertando-os para a valorização do presente, em detrimento as 

conquistas do futuro.
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Coronavírus e Projeto de Vida

CEEFMTI 
Bartouvino Costa

SRE 
Linhares

Tatiana Stanisz
Nunes

A atividade visa estimular o aluno sobre temas 
cotidianos e refletir sobre o projeto de vida. Os 

questionamentos feitos são tanto de cunho 
emocional quanto de perspectivas 

educacionais/profissionais, tendo como elemento 
motivador a atual atmosfera de pandemia em que o 

mundo se encontra.
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Competências Socioemocionais 

CEEFTI Galdino 
Antônio Vieira

SRE Vila 
Velha

Samuel Pereira e 
Jader Medrado

A atividade se relaciona à produção de um vídeo 
pensado e idealizado pelos educadores 

responsáveis, apresentado empatia para com os 
alunos e demais profissionais da instituição. 

Demonstrando assim carinho e respeito aos alunos, 
a fim de evitar a evasão escola bem como trazer um 
pouco de acalento e acolhimento nesse momento 

de pandemia e afastamento das atividades 
presenciais nas escolas.
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Não enviado

Ai que saudade que tenho

CEEMTI Baixo 
Guandu

SRE 
Colatina

Professores da 
área de 

linguagens

Atividade focada realização de vídeos motivacionais 
e socioemocionais de acolhimento/pedagogia da 

presença. 
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Inclusão Virtual

EEEFM Dr. Jones 
Dos Santos Neves

SRE 
Colatina

Magale Aigner
Silva

A prática apresentada visa a inclusão de aluno da sala de AEE ao acesso à 
tecnologia. Para tal ação destaca-se: A participação como professora de 

AEE nas videoconferências para planejamento semanal realizadas por área 
ás terças-feiras com os professores

2 - Orientação ao aluno para que consiga acessar o Google sala de aula;

3 - Ensino ao aluno a responder atividades no Google Forms para facilitar a 
devolutiva das respostas;

4 - Ensino ao aluno a usar o Google Drive e WhatsApp no recurso digitação 
por voz;

Orientando-o a anexar e editar atividades.

5 - Trabalho da autoestima e outros aspectos sócio emocionais.
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PRÁTICAS EXITOSAS: 
PRÁTICAS EXPERIMENTAIS
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Aulas práticas desafio de matemática e ciências

CEEFTI Galdino 
Antônio Vieira

SRE Vila 
Velha

Franciele de Souza, 
Helenine de Souza, 

Shelma Santos, Cleide 
dos Santos Neto, 
Michele Borges

Essa atividade foi criada como meio de lembrar  os 
alunos sobre o  inicio das atividades na disciplina de 

praticas experimentais em Matemática e Ciências.
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Raciocínio Lógico

SRE Vila 
Velha

O raciocínio lógico está ligado a conceitos capazes de 
organizar e clarear as situações cotidianas. A utilização do 

raciocínio lógico gera pessoas críticas com senso 
argumentativo.

O objetivo dessa atividade é desenvolver alunos capazes 
de criar, interpretar, responder e explicar situações 

problemas envolvendo Matemática.

CEEFTI Galdino 
Antônio Vieira

Franciele de Souza, 
Helenine de Souza, 

Shelma Santos, Cleide 
dos Santos Neto, 
Michele Borges
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Desafios Matemáticos 

SRE Vila 
Velha

Encarar a matemática de uma maneira mais natural, para que ele 
seja capaz de construir o seu próprio conhecimento matemático. E 

perceber que o estudo da matemática nos leva a evoluir como 
cidadãos, conseguindo compreender melhor tudo o que acontece 

em nosso planeta, ampliando assim a nossa visão de mundo.
Os objetivos dessa atividade foram, levar os alunos a desenvolver o 

seu raciocínio lógico e estimular a sua curiosidade, interligar o 
estudo da matemática com seu cotidiano, perceber a presença da 

matemática em tudo que fizermos, e desenvolver e resolver 
situações-problemas, criando e elaborando técnicas de resoluções 

válidas no encontro das soluções.

CEEFTI Galdino 
Antônio Vieira

Franciele de Souza, 
Helenine de Souza, 

Shelma Santos, Cleide 
dos Santos Neto, 
Michele Borges
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Será que o ar ocupa espaço?

SRE Vila 
Velha

Comprovar que o ar existe e ocupa um lugar no 
espaço como qualquer matéria, o objetivo desta 

atividade, é fazer com que os alunos realizem 
experiencias e pratiquem o conteúdo já estudado, 

como forma de construir o seu aprendizado e o seu 
conhecimento.

CEEFTI Galdino 
Antônio Vieira

Franciele de Souza, 
Helenine de Souza, 

Shelma Santos, Cleide 
dos Santos Neto, 
Michele Borges
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Prevenção contra o coronavírus

SRE Vila 
Velha

O objetivo desta atividade, é mostrar aos alunos, a 
necessidade de se mudar e adquirir novos hábitos 

no enfrentamento de uma Pandemia.

CEEFTI Galdino 
Antônio Vieira

Franciele de Souza, 
Helenine de Souza, 

Shelma Santos, Cleide 
dos Santos Neto, 
Michele Borges
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Desafio da panela de pressão

SRE Vila 
Velha

A panela de pressão é uma grande aliada das 
pessoas que gostam de cozinhar, nos poupa 

bastante tempo de cozimento dos alimentos. O 
objetivo desta atividade, é fazer com que os alunos 
aprendam o conteúdo de forma prática e divertida, 

ajudando na construção dos conhecimentos.

CEEFTI Galdino 
Antônio Vieira

Franciele de Souza, 
Helenine de Souza, 

Shelma Santos, Cleide 
dos Santos Neto, 
Michele Borges
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Simulado do ENEM Online de Ciências da Natureza e Suas 
Tecnologias e Matemática e Suas Tecnologias

CEEFMTI Pastor 
Oliveira De Araújo

SRE Vila 
Velha

Esse simulado foi uma alternativa da área de 
Ciências da Natureza como uma das alternativas 

para ajudar e estimular a continuidade na 
preparação para o ENEM. Nesse caso os alunos se 
mantem ativos e ainda dá uma noção para aqueles 
que optarão pelo ENEM digital, já se familiarizando 
com esse formato digital. O simulado foi separado 
com 24 questões de Ciências da Natureza e 24 de 

Matemática. 

Equipe escolar

247

247



Triângulos

SRE Vila 
Velha

Ana Cristina 
Ramos

Esse desafio promove a identificação dos principais elementos de 
um triângulo, os princípios teóricos sobre a construção dos lados 
de um triangulo e a identificação dos casos de congruência ente 

dois triângulos, aplicação na resolução de problemas relacionando-
os ao cotidiano, promove o entendimento que a Matemática é uma 

maneira de pensar e construir um raciocínio, favorece o 
desenvolvimento do raciocínio lógico, coordenação motora, 

rapidez no pensamento dedutivo, socialização, organização do 
pensamento, concentração,  proporciona de forma concreta 
conhecimento e dessa forma muda a concepção de que a 

“matemática é uma matéria ruim e muito difícil”.

CEEFMTI Pastor 
Oliveira De Araújo
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Hexágono

SRE  Vila 
Velha

Ana Cristina 
Ramos

Esse desafio promove relacionar a prática aos conteúdos teóricos,  
a potencializarão  do rendimento, Imaginar, visualizar, dar 

consciência para aquilo que somente foi ouvindo em torná-lo 
palpável, identificação e construir de um hexágono regular de 
qualquer área, a partir dos seus lados e da medida do ângulo 

interno de 60º, o entendimento que o Hexágono ode ser dividido 
em seis triângulos equiláteros, identificar o círculo trigonométrico,  
seus duadrantes e o ângulo que compõe cada quadrante/ângulo 
de 90º, relacionar o movimento do Hexágono de 195º ao circulo 

trigonométrico, reconhecer ângulo como mudança de direção ou 
giros, identificando ângulos retos ou não retos.

CEEFMTI Pastor 
Oliveira De Araújo
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Progressão Aritmética 

SRE  Vila 
Velha

Ana Cristina 
Ramos

Propor desafios matemáticos, por si só, pode despertar a 
curiosidade do aluno. Saber de que forma uma coisa leva à outra 

ajuda a dar sentido ao conteúdo anteriormente explorado.
Esse desafio promove o entendimento do que é uma sequência 

numérica, identificar regularidades em uma sequência, expressar e 
calcular o termo geral de uma progressão e a soma dos seus 
termos, calcular os elementos desconhecidos no problema 

proposto, resolver situação problema que envolva o termo geral de 
uma progressão aritmética, a  formação do pensamento crítico, da 

autonomia e o incentivo ao debate, à união e à cooperação,  a 
fixação do conteúdo. 

CEEFMTI Pastor 
Oliveira De Araújo
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Sólidos Geométricos/Paralelepípedo Reto 
Retângulo/Raciocínio Espacial

SRE  Vila 
Velha

Ana Cristina 
Ramos

É possível falar do visual é a mais estudada em Psicologia . Mesmo visualizando 
imagens bidimensionais, nossa mente é capaz de interpretar o espaço tridimensional, 

ou seja, de avaliar profundidade, tamanhos, distâncias, movimentos, alteração e 
constância da forma e outras relações entre os objetos do mundo físico. 

Indivíduos habilidosos em matemática são marcados por um alto desenvolvimento de 
conceitos espaciais e podem solucionar as questões mais complexas rapidamente, 

seja utilizando métodos mais visuais ou mais analíticos. Viana (2005)
Esse desafio promove Identificar sólidos geométricos (cubo, paralelepípedo), 

denominando-os.  Identificar formas tridimensionais nos elementos da natureza e nos 
objetos construídos pelo homem, observando suas características.  Identificar figuras 
geométricas  solidas, considerando o número de lados de cada uma.  identificando 

diferenças e semelhanças entre elas. Reconhecer formas bidimensionais nos 
elementos da natureza e nos objetos construídos pelo homem, identificando suas 

características

CEEFMTI Pastor 
Oliveira De Araújo
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Área do retângulo, teorema de pitágoras, unidade de medida de 
comprimento e festas culturais - Desafio

SRE Vila 
Velha

Ana Cristina 
Ramos

Utilizar o Teorema de Pitágoras para determinar o 
comprimento de diagonais e alturas no plano.

Compreender ideias de medidas de comprimento, 
massa e capacidade com unidades padronizadas ou 

não em diferentes situações do cotidiano.
Desenvolver senso de identidade individual e 

cultural e demonstrar curiosidade, compreensão e 
respeito com diferentes culturas e visões de mundo. 

CEEFMTI Pastor 
Oliveira De Araújo
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Sólidos geométricos: volume do 
cilindro

SRE Vila 
Velha

Ana Cristina 
Ramos

Reconhecer formas bidimensionais nos elementos da natureza e nos 
objetos construídos pelo homem, identificando suas características. 

Reconhecer as figuras geométricas planas que compõem os sólidos. H8. 
Reconhecer o uso social dos números ordinais em diferentes contextos.

Objetivo:
Compreender os conceitos relacionados às características, classificações e 

propriedades das figuras geométricas, desenvolvendo o raciocínio espacial.

CEEFMTI Pastor 
Oliveira De Araújo
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Projeto de acolhimento emocional

CEEFMTI 
Bartouvino Costa

SRE 
Linhares

Franciele Reis 
Messias

O “projeto de acolhimento emocional” visa estabelecer um espaço 
de escuta e acolhimento emocional para os alunos, de acordo com 

o emergir das demandas individuais e coletivas decorrente a 
pandemia e da realidade  social discente. Para isso, foi 

oportunizado encontros online, para debater a seguinte temática: 
Pandemia e questões existenciais.

O projeto acontece semanalmente, com o grupo de adolescentes 
que optarem participar. No encontro é estabelecido acordos, como: 

Sigilo, Respeito, Empatia,  Democracia com a fala de cada um. A 
Escolha do tema é feito via sugestão, democracia ou sorteio. As 

opiniões e experiências sobre os temas são mediados pela 
responsável e é dado sugestões de ações afirmativas para 

enfrentamento e superação dos assuntos de forma coletiva e 
acolhedora. No encerramento pede-se que façam uma breve fala 

sobre o encontro.
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Separar mistura de pigmentos utilizando a 
cromatografia

EEEFM Job
Pimentel

SRE Barra de 
São Francisco

Juscelma Alves 
Barbosa Amanço

A escola acontece agora em casa e ao pensar a 
atividade prática referente ao objeto de 

conhecimento separação de misturas, procurarmos 
levar em consideração o momento que estamos 

vivendo, buscando valorizar e o ambiente em que o 
aluno vive valorizando materiais que o aluno tem em 

casa. Promoveu o envolvimento da família e 
despertar a curiosidade do educando.
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Protagonismo e vinculação do estudante ao 
simbólico do compartilhamento

SRE Vila 
Velha

Jaider José Faier
e Laurice
Marinho 

Sardenberg Rosa

A proposta do “Protagonismo e vinculação do estudante à POA ao 
simbólico do compartilhamento. Tem como objetivo postagem no 

Instagram da escola CEEFMTI PASTOR OLIVEIRA DE ARAUJO: 
“Simbologias de ilustrações: menina, flor e moeda”. Com meta: 

Engajar e envolver 30% do total de 40 estudantes de uma turma em 
até 12h. Por que fazer isso? Para oferecer estímulo de potência forte 

capaz de eliciar resposta de curiosidade, criatividade e busca de 
solução de problema com uma variável simbólica (uma ilustração) 
que representa um número arbitrário, não totalmente especificado 

ou desconhecido. 
(EF07MA13). Compreender a ideia de variável, representada por 

letra ou símbolo, para expressar relação entre duas grandezas, 
diferenciando-a da ideia de incógnita.

CEEFMTI Pastor 
Oliveira De Araújo
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Modelos de células usando massa de modelar

EEEFM Lions Club 
de Colatina

SRE 
Colatina

Thamyris Milli

A prática sobre modelos de células, consiste na 
produção/confecção das mesmas usando massa de 
modelar, cartolina, palitinho de dente e canetinha. 

Tem como objetivo auxiliar o aluno na 
aprendizagem do o conteúdo de citologia de forma 
lúdica e divertida bem como uma melhor fixação do 

conteúdo teórico.
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Saboreando Frações

EEEFM Lions Club 
De Colatina

SRE 
Colatina

Cassia de Paula 
Reis

A prática Saboreando Frações foi desenvolvida com 
o objetivo de mostrar ao aluno o uso da fração no 

dia a dia, a identificação de quantidades como  
sendo partes de um todo e orientar o aluno como 

manusear e organizar medidas fracionárias de forma 
lúdica e divertida.
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Arte do mosaico em uma aula sobre polígonos 
regulares - 6° ano

EEEFM Lions Club 
De Colatina

SRE 
Colatina 

Cassia de Paula 
Reis

Reconhecer as formas geométrica, nesse caso os 
polígonos regulares, identificá-los, observar e 

descrever seus elementos  e o principal mostrar ao 
aluno que a Matemática está presente em todas as 
áreas. O objetivo é fazer com que o aluno aprenda 

de forma prazerosa.
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Prática Experimental

SRE Vila 
Velha 

Jaider José Faier
e Laurice
Marinho 

Sardenberg Rosa 

A proposta do “Protagonismo e vinculação do estudante à POA ao 
simbólico do compartilhamento. Tem como objetivo postagem no 

Instagram da escola CEEFMTI PASTOR OLIVEIRA DE ARAUJO: 
“Círculos em três partes. ”

Meta: Engajar e envolver 30% do total de 40 estudantes de uma 
turma em até 12h. Para oferecer estímulo de potência forte capaz 

de eliciar resposta de operação intelectual mediante a identificação 
de regularidades e padrões de sequências numéricas a qual se 

afirma a verdade de uma proposição em decorrência de sua 
ligação com outras proposições já reconhecidas como verdadeiras. 

(EF02MA09/ES) Construir sequências de números naturais em 
ordem crescente ou decrescente a partir de um número qualquer, 

utilizando uma regularidade estabelecida e tenham atributos 
comuns.

CEEFMTI Pastor 
Oliveira De Araújo
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Misturas homogêneas e heterogêneas

EEEFM Lions 
Club de 
Colatina

SRE 
Colatina

Thamyris Milli

A prática consiste em analisar e interpretar 
fenômenos, relacionando com os tipos de misturas 

homogêneas e heterogêneas que a literatura traz no 
ensino de química, utilizando para esse fim materiais 

presentes na cozinha de nossa residência. 
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O mundo sob o olhar das lentes

CEEFMTI 
Professor Elpídio

Campos De 
Oliveira

SRE Nova 
Venécia

Denise Goveia
Rigoni Ferraz

O projeto “O mundo sob o olhar das lentes” tem como 
base o tema “Meio Ambiente e sustentabilidade”, no qual 

os estudantes podem participar enviando fotos que 
tenham relação com a temática proposta. As melhores 

fotos serão publicadas nas redes sociais do Centro 
Estadual. Os professores farão a seleção obedecendo aos 

critérios de: Relação com a temática; criatividade; 
envolvimento com a cidade de Montanha e a região 

Sudeste 
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Teoria de darwin: sementes na água

CEIER de Vila 
Pavão

SRE Nova 
Venécia

Eliana Rodrigues, 
Chargles Lauvers, 

Welber Merlin e Eliana 
Leandro dos Santos 

Helmer

Essa prática tem como base o trabalho interdisciplinar da área de ciências da natureza no 
ensino médio. Quando a professora de biologia mencionou que no terceiro ano iria trabalhar 

evolução, iniciamos nossa pesquisa e surgiu teorias desenvolvidas por Darwin, a teoria da 
semente na água era muito interessante porque ela serve para levantarmos varias questões,  
muitas discussões e teorias. Em A origem das espécies, Darwin descreveu os experimentos 

que fez para explicar a ocorrência de uma mesma espécie vegetal, em territórios diferentes e 
bem afastados um do outro. 

Darwin tinha duas teorias a segunda era que as espécies de plantas possuem uma origem
única e devido a mecanismos de dispersão de sementes, eram levadas a locais diferentes

do planeta. Darwin passou mais de um ano averiguando a habilidade das sementes de 
sobreviver na água do mar. O experimento foi decisivo para responder aos diversos críticos 
da teoria da evolução das espécies. Então o que propusemos para os alunos foi a realização 
dessa prática seguindo os passos de Darwin. Qual era a intenção de Darwin e nossa? Darwin 
desejava revelar com esse experimento que as espécies podiam se dispersar por distâncias 

maiores do que as que as pessoas podiam crer, já nós professores usarmos este experimento 
para trabalharmos de forma a instigar os nossos alunos a pensarem, serem analíticos, 

questionadores e curiosos. Quem sabe não surjam outros Darwin de um simples 
experimento. 
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Memes Química

CEEFMTI 
Daniel 

Comboni

SRE Barra de 
São Francisco

Rosely Pinheiro 
Rodrigues

É um momento de distanciamento complicado que estamos 
vivendo, por isso, estamos devemos buscar métodos e ferramentas 
de construção coletiva de conhecimento e ensino-aprendizagem, 

essa atividade tem como objetivo apresentar a proposta de 
utilização de memes na primeira série do ensino médio. Essa 
atividade foi produzida a partir das observações feitas pela 

professora naquela semana, para que o estudante se reconheça e 
identifique a identidade da professora naquela atividade. Isso faz 

com que mesmo distantes aconteça uma aproximação que é muito 
eficiente nesse processo.
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Autonomia nas práticas experimentais

CEEFMTI 
Assisolina Assis 

Andrade

SRE Vila 
Velha

Jonisário Littig

A área de natureza e matemática procurou, por meio das práticas 
experimentais, incentivar habilidade investigativas nos alunos. Os 
professores gravam vídeos realizando experimentos, envolvendo 
vários conteúdos das ciências naturais e desafios matemáticos, e 
problematizam convidando os alunos a realizar os experimentos, 

refletir sobre a prática e dissertar sobre reflexões. Essas atividades 
desenvolvem habilidade de investigação, exploração, pesquisa, 

interpretação e escrita. É uma oportunidade para os alunos 
perceberem a relação entre os conteúdos curriculares e a sua 

conexão com a realidade. Outro aspecto importante, nesse período 
de isolamento, é uma forma de interação com os professores por 

meio das postagens realizadas pelos alunos nas sala de aula virtual 
ou nas redes sociais.
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Transpiração das Plantas

CEIER de Vila 
Pavão

SRE Nova 
Venécia

Eliana Cristina 
Rodrigues; Chargles
dos Santos Lauvers; 

Eliana Leandro dos S. 
Helmer; Welber
Merlin Cardoso 

Sabendo que a água é uma substância extremamente importante para os seres 
vivos, sendo, portanto, essencial para a manutenção da vida na Terra, baseamos 
nossa prática por areá, fazendo como ponto de ligação o tema gerador Água. 

A água é essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos, então nas 
plantas não é diferente, ela exerce uma série de papéis importantes como: 

substrato básico da fotossíntese, controle da turgidez das células e também do 
corpo da planta, mecanismo de controle térmico através da transpiração e meio 

de transporte para outras moléculas (como nutrientes inorgânicos e 
carboidratos) entre os tecidos vegetais. Nossos objetivos com essa prática  é  
investigar o processo de transpiração e refletir sobre sua importância na vida 
das plantas; investigar a importância da água e da luz para a manutenção da 

vida de plantas em geral; investigar como funciona o controle térmico através 
da transpiração. Água é essencial para vida, somos compostos de maior parte 

por água, não podemos esquecer disso e trabalhar esse tema com nossos 
alunos é dever.
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Atividade sobre covid-19

CEEFMTI 
Bartouvino

Costa

SRE 
Linhares

Tatiana 
Stanisz
Nunes

A atividade sobre covid-19, visa estimular o aluno a 
se informar mais sobe situações cotidianas como a 

nova pandemia pelo SARS-CoV-2.
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Experimento de química em casa

CEEFMTI 
Antônio Acha

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim

Lorena 
Franzoni de 

Castro

Foi proposto um experimento para a turma da 2º série do ensino 
médio, onde foi enviado um roteiro seguindo de orientações. O 

nome do experimento é: ''A VELA QUE LEVANTA A ÁGUA'' através 
dele os alunos conseguem compreender que o ar quente, que 

envolve a vela, vai resfriar-se na medida em que a vela apaga então 
a pressão dentro do copo vai ser menor e a água é empurrada para 
dentro do copo pela pressão atmosférica. A vela apaga porque não 
existe dentro do copo O2 para se transformar em CO2.  A utilização 
da experiência como forma de aprendizagem é uma metodologia 

de ensino muito boa, porque instiga os alunos a buscarem e 
relacionarem o conteúdo aprendido com o experimento que está 

sendo exposto pelo professor.
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Pilha de limão

CEIER de Vila 
Pavão

SRE Nova 
Venécia

Eliana Cristina 
Rodrigues

Essa é uma prática muito fácil e gosto de realizar esse experimento 
na 1ª série do ensino médio, isso porque os alunos acham o 

máximo e até os pais costumam, gerar energia usando limão não é 
algo tão normal. O experimento consiste de materiais fáceis como 

limão, clipes, moedas de cinco centavos e pedaços de fio. Os 
alunos se divertem e a partir dessa ideia faço a culminância na parte 

onde falamos de eletricidade e radioatividade para entrar no 
conteúdo central que é a evolução dos modelos atômicos. 

A prática de experimentos de Química pode servir como motivação 
pois a Química explica situações reais. As experiências estimulam a 
nossa curiosidade e o questionamento investigativo, além de ajudar 

a entendimento e na fixação dos conceitos químicos que foram 
apreendidos na teoria.
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Ciclo da Água

SRE Nova 
Venécia

Eliana Rodrigues, 
Chargles Lauvers, 

Welber Merlin 
Cardoso; Eliana 
Leandro Helmer

O experimento ciclo da água foi pensado pela área de ciências da 
natureza para trabalhar a interdisciplinaridade baseada no tema 

gerador do CEIER Água.  O experimento é bem simples é baseia-se 
em exercitar a prática de metodologia científica por meio da 

construção de uma chuva artificial, usando materiais simples como 
tigelas, plástico filme, água, corante e pedra ou até mesmo uma 
laranja.  Os objetivos dessa prática é observar e compreender o 

ciclo da água de maneira empírica; desenvolver a capacidade de 
explicar o ciclo da água; compreender a importância da 
preservação da água, como recurso natural e entender o 

mecanismo da evaporação e formação da chuva.

CEIER de Vila 
Pavão
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Esquenta da área de ciências da 
natureza e matemática 

EEEF Jones José 
do Nascimento

SRE 
Carapina

Livia Augusta, 
Roberta, Simone 

e Fabíola 

Percebemos a dificuldade de alguns alunos de 
acessar os aplicativos escolares e as atividades 
propostas pelos professores .Nos reunimos e 
decidimos fazer uma gincana aonde o aluno 

participasse de uma forma ativa com a família.
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Esquenta da Área de Humanas

EEEF Jones Jose 
do Nascimento

SRE Carapina
Pasquina do 

Nascimento, Fabio 
Custodio, Luany Luz, 

Gutemberg de Oliveira, 
Rosimary Dias    

O objetivo da prática seria o de promover a maior 
participação dos alunos nas atividades e aproxima-

los dos professores.
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Plano de Estudo - uso e aproveitamento do solo na 
propriedade agrícola

CEIER de Vila 
Pavão

SRE Nova 
Venécia

Bruno Mont Alto; 
Carla Lidiane de 
Oliveira; Késsia

Bernadino, Meire 
Bonicontre; Suzani

Maria Gomes de Paula

O presente trabalho buscou de forma 
interdisciplinar permitir aos estudantes das séries 

finais do Ensino Fundamental que realizassem uma 
investigação prática acerca de temas pertinentes, 

como o uso e aproveitamento do solo na 
propriedade agrícola entre outros temas
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Experiência em casa, plantando e 
criando em nossos lares

CEIER de Vila 
Pavão

SRE Nova 
Venécia

Bruno Mont Alto; 
Carla Lidiane O. De 

Souza; Késsia
Bernadino; Meire 

Bonicontre; Suzani
Maria G. De Paula

A atividade consistiu em estimular os estudantes das séries finais do 
ensino Fundamental a realizarem o plantio e a criação de pequenos 

animais em casa e ao mesmo tempo a desenvolverem o estímulo para a 
pesquisa e para o método científico. A atividade orientou a 

experimentação de técnicas e permite o protagonismo dos jovens a 
partir da conclusão que o estudante teve sobre a atividade. A prática 
ainda visou a construção do conhecimento a partir da experiência da 

família e das condições próprias de cada estudante.
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Projeto "formação de leitores"

EEEFM Job
Pimentel

SRE Barra de São 
Francisco

Alexandre da Silva 
Barros André

A atividade de leitura na escola iniciou-se com o desejo 
de um professor em desenvolver a leitura de fruição por 
meio de uma atividade em que todos os alunos tivessem 
a oportunidade de ler a mesma obra. Utilizando diversas 
táticas de leitura, os professores trabalhavam uma aula 

de leitura por semana. Com a pandemia, foi adaptada a 
leitura do livro impresso para a leitura de um pdf, com 
uma APNP específica, quinzenal, para desenvolver a 
competência leitura, por meio de atividades prática, 

lúdicas e reflexivas. 
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PRÁTICAS EXITOSAS: 
PENSAMENTO CIENTÍFICO
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

O que é pesquisar?

CEEFMTI Daniel 
Comboni

SRE Barra 
de São 

Francisco

Rodrigo Prado 
dos Santos
Ivani Vieira 
Damaceno

A atividade desenvolvida pelos professores responsáveis das disciplinas Atividade de 
Pesquisa e Pensamento Científico, Ivani Damaceno e Rodrigo Prado, consiste em propor 
para o estudante um reflexão sobre "o que é pesquisa?" e "para que serve uma pesquisa 
científica?". Nós, professores responsáveis por estas disciplinas, observamos ser este um 

tema comum as duas frentes, primeiro por poder evidenciar ao estudante os mais variados 
tipos de pesquisa que se possa realizar, variando desde os objetos de estudo, a natureza 
da pesquisa, os objetivos, sua natureza e outras características que permeiam a pesquisa. 

Segundo, por ser a atividade de pesquisar algo, um componente básico, da prática 
científica. Tendo isto em mente, a atividade se consistiu em observar em refletir sobre "o 

que é pesquisar e seus objetivos com isto?" utilizando, para isto, o material produzido 
pelos professores e vídeos de apoio. Depois, provocados por uma charge, os convidamos 

a pensar de uma forma mais pragmática, qual a importância da pesquisa científica?. 
Concluindo, tem-se que a ideia central da atividade é a compreensão do estudante acerca 

da pesquisa como ideia central para produção do conhecimento científico e possui 
diversas diferenças na sua prática e concepção teórica.
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Tipos de Conhecimento

CEEFMTI Daniel 
Comboni

SRE Barra 
de São 

Francisco

Ivani Vieira Damaceno
Rodrigo Prado

Elisabeth de Mattos 
Torres

A APNP desenvolvida pelos professores de Atividade de Pesquisa e Pensamento 
Científico, Ivani Vieira Damaceno e Rodrigo Prado, propôs uma compreensão e 
reflexão sobre os diferentes tipos de conhecimento (o empírico, o científico, o 

filosófico e o teológico), além do conteúdo escrito fornecido aos (às) estudantes, 
também foi indicado um vídeo em que aborda o tema. 

Em seguida, foi solicitado aos estudantes que recortassem de jornais e revistas 
impressas, ou procurasse em sites de pesquisa,  pelo menos dois exemplos que se 
refere a cada um dos tipos de conhecimento. Posteriormente, a atividade buscou 

compartilhar informações, conhecimentos (empíricos e científicos) e saberes 
escolares entre os estudantes e seus familiares por meio de um questionário sobre a 

utilização de plantas medicinais, desenvolvendo assim, a possibilidade de um 
trabalho de etnobotânica.

Desta forma, a proposta é que os estudantes compreendam que os conhecimentos se 
completam, e por vezes, o conhecimento empírico é base para a construção do 

conhecimento cientifico, também, objetiva-se que estas informações adquiridas e 
construídas no desenvolvimento da atividade possam proporcionar à família um 

momento de partilha, do conhecimento, dos espaços e da empatia.
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Corrida Espacial 2020 (O mundo existe? 
Como sabemos disso?)

CEEFMTI Pastor 
Oliveira de 

Araújo

SRE Vila 
Velha

Sandra Ciriaco 
de Cristo

Corrida Espacial 2020. A SpaceX, empresa do bilionário 
Elon Musk, e a Nasa, a agência espacial americana, 

lançaram a elegante cápsula Crew Dragon, acoplada ao 
foguete Falcon 9, do Centro Espacial Kennedy, em Cabo 
Canaveral, na Flórida (Estados Unidos), rumo à Estação 
Espacial Internacional (ISS). Foi o primeiro lançamento 

tripulado em nove anos e o primeiro com uma espaçonave 
de uma empresa privada. Assistam no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=otZ6SVUmDMI e 
depois realizem a atividade anexada

279

279



Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Faça você o melhor beat

CEEMTI 
Conde de 
Linhares

SRE 
Colatina

Gilson da Silva 
Ferreira

A partir do tema da aula no pensamento científico "Existe limites para o 
que a ciência pode explicar? Se existem esses limites, como podemos 
compreender a realidade e nela atuar? Tendo como um dos objetivos  

gerais da aula: Tratar as ciências como uma das formas para 
compreender o mundo; nada melhor utilizar dos avanços tecnológicos 

acessíveis em nosso cotidiano, que são os Smartphones, que fazem parte 
da maioria das pessoas, para perceber a importância da ciência no 

processo de construção social. O concurso " Faça você o melhor Beat" 
foi uma forma de envolvimento do aluno à reflexão de como podemos 
fazer uso dos avanços tecnológicos em detrimento do aprendizado. O 
concurso ainda está andamento e   a grande final será na nossa aula na 
ultima semana  deste mês de Julho pelo Google meet, a ser confirmada 

ainda o dia da semana. 
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Pesquisando Insetos

EEEFM Lions 
Club de Colatina

SRE 
Colatina

Equipe

Trabalhar com insetos que,  em geral, são pequenos 
e frágeis e costumam ser alvo de inseticidas, também 

é uma oportunidade para refletir sobre o respeito 
pelo outro e pelas diferentes formas de vida.
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Fases da lua representada em uma 
caixa de papelão

EEEFM Job 
Pimentel

SRE Barra de 
São Francisco

Alunos do ensino 
fundamental - 7º 

ano

Para estudar as fases da lua, foi proposto a confecção de um 
experimento que consistia em uma caixa revestida de papel preto, 

como se fosse o espaço, com uma bolinha de isopor dentro 
representando a Lua, e quatro orifícios na caixa simbolizando as fazes 

da lua. E um outro orifício onde se encaixava uma lanterna normal ou de 
celular representando a luz do sola cada vez que você girava a caixa 

fechada era possível ver uma fase da lua. E quando inserimos um 
segunda bolinha maior representando o planeta Terra foi possível ver o 

eclipse solar e lunar. Os alunos amaram pois aprenderam brincando.
A astronomia é a mais antiga das ciências e tem nós ajudado a ensinar  
nossos alunos .Com está experiência, o aluno conseguiu perceber que 
as fases da lua acontecem devido ao posicionamento do sole não pela 

sombra terrestre na lua ,quebrando esse paradigma.
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Projeto SE.PA.RE

CEEFMTI 
Bráulio 
Franco

SRE 
Guaçuí

Zowguifer Emilio 
Nolasco dos Anjos

Luara Louzada 
Aguiar 

Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Este projeto tem como objetivo, estimular no aluno 
a conscientização da importância da separação e 

destino de todo lixo doméstico produzido.
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Meus dias de Isolamento Social

CEEFMTI 
Professor Elpídio 

Campos de 
Oliveira

SRE Nova 
Venécia

Professores
Estudantes

Equipe gestora

Manter e fortalecer vínculos e refletir sobre as 
diversas emoções, não só sobre a pandemia vivida 

atualmente, mas de qualquer situação que ative suas 
emoções através das ações diárias. 

284

284



Práticas Experimentais no Isolamento

CEEFMTI 
Professor José 

Leão Nunes

SRE 
Cariacica

Wanderlei Luiz 
Pratti

Os alunos desenvolveram Práticas Experimentais com os temas: Separação 
de Misturas 1°ANO e Colóide Comestível 2° e 3° ANOS e produziram 

vídeos durante a realização.
Separação de Misturas: Consistiu em os alunos fazerem uma mistura de 

areia, sal e água agitarem   e depois filtrarem utilizando papel de filtro de 
café após a filtragem identificar o que ficou retido no papel de filtro. Pegar a 

solução e levar ao fogo até completa evaporação da água e identificar o 
que ficou no fundo do recipiente.

Colóide Comestível: Os alunos devem por em um liquidificador uma gema 
de ovo com uma colher de limão ou vinagre bater por uns instantes depois 

ir adicionando lentamente uma xícara de óleo, após ter adicionado todo 
óleo bater por mais 2 minutos e depois identificar qual colóide foi obtido.
No 3°Ano foi pedido que identificassem algumas substâncias orgânicas 

presentes no Colóide.
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Fato Científico

CEEFMTI 
Senador Dirceu 

Cardoso

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim

Priscila Durant 
Binott

A Ciência evoluiu na história da humanidade e a sociedade de hoje exige que a forma de 
pensar dos alunos seja influenciada pela dúvida e interrogações, pois o mundo não é mais o 
mesmo de 20 anos atrás, ele está em constantes transformações. O certo, hoje, pode tornar-
se duvidoso amanhã e, para essa realidade, devem estar preparados os indivíduos que nela 

interagem. Nesta perspectiva o Projeto Fato Científico traz uma inovação no ensino da 
Ciência promovendo a educação científica a fim de oferecer e difundir o exercício da 

formação científica. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o 
pensamento científico, crítico e criativo compõe uma das 10 competências que devem ser 

estimuladas no Ensino.
O projeto busca promover a Educação científica a fim de oferecer e difundir o exercício da 

formação científica. A partir do momento que o aluno compreende um melhor 
entendimento do mundo que o cerca ele se torna capaz de aplicar conceitos científicos em 
situações no dia a dia. Nesta perspectiva o aluno é capaz de se responsabilizar pelas suas 

atitudes no contexto social promovendo escolhas adequadas. Assim encaixamos os quatro 
pilares da educação, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a 

conviver, onde vamos ao encontro do desenvolvimento de habilidades e competências do 
século XXI ao buscar situações que envolvam os alunos a tomar uma postura de cientistas.
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Espaço para inserção de 
vídeo, imagem, link etc

Fato ou Fake? O pensamento científico no 
combate às fake news

CEEFMTI 
Washington 

Pinheiro 
Meirelles

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim

Alan Johnny 
Romanel Ambrozio 

Davi Elias Rangel 
Santos

As novas tecnologias vêm se desenvolvendo com uma velocidade nunca antes vista na história 
da humanidade. Este desenvolvimento acelerado trouxe consigo novos paradigmas para a 

sociedade desde questões como privacidade nas redes, propagação de grupos reacionários 
antiacademicistas/anticiência até a propagação de notícias falsas, este último  fenômeno, muito 

conhecido por "fake news" tem tomado os noticiários e debates públicos, sendo inclusive 
pauta de projeto de lei no Congresso Nacional. Diante deste cenário, torna-se crucial que a 

educação exerça seu papel formador de cidadãos mais críticos, questionadores e 
empoderados "do saber distinguir" entre o que é realmente um fato e o que é uma notícia 
falsa. Tendo em vista esta realidade, fizemos uma videoconferência com a participação do 

cientista social e mestrando em ciência da informação (UFES)  com o tema "Fato ou Fake? O 
Pensamento Científico no Combate às Fake News.". Esta ação contou com a participação de 

todos da escola, alunos, professores e equipe gestora. Houve  uma participação muito 
significativa dos alunos, a videoconferência registrou a presença de cerca de 90 participantes. 
Os alunos puderam fazer seus questionamentos e dúvidas a respeito das fake news ao final da 

apresentação. Esta prática obteve êxito por agregar conhecimento sobre um tema tão 
relevante em nosso cotidiano e por oportunizar que nossos alunos tirassem suas dúvidas com 

um especialista na área.
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Prática em Pensamento Científico

CEEFMTI 
Professor Elpídio 

Campos de 
Oliveira

SRE Nova 
Venécia

Laize Rodrigues
Marilene

“A vida é um Projeto”
O Projeto de Vida atua no sentido de desenvolver competências específicas 

para formar o cidadão do século XXI: autônomo, produtivo e solidário.
Você se acha uma pessoa disciplinada? Consegue realizar e completar suas 

tarefas diárias dentro do tempo? Vamos fazer um teste?
1) A proposta é simples: fazer um relatório do seu dia. Faça uma lista de 

suas atividades diárias mais comuns como, por exemplo, estudar, se divertir 
ou até mesmo tirar aquela sonequinha após o almoço. Coloque-as no papel 

e indique quanto tempo você leva para realizar cada uma, depois 
classifique-as como mais ou menos importante e porquê.

2) Leia atentamente seu relatório e faça uma breve análise de como você 
administra o tempo. Qual a sua impressão ao comparar o tempo e o grau 

de importância de cada atividade e o que você poderia melhorar de modo 
a ter satisfação com a realização de todas elas?
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Prática em Pensamento Científico

CEEFMTI 
Antônio Acha

SRE 
Cachoeiro de 

Itapemirim

Kalebe da Silva 
Lopes

A prática consiste em uma abordagem geral sobre o Pensamento 
Científico em que busca a retomada de assuntos iniciados ainda 

presencialmente antes do início da pandemia. Foram abordadas ideias 
sobre alguns fundamentos da disciplina envolvendo a construção do 
conhecimento por meio de uma forma organizada e sistematizada. 

Partindo desse ponto torna um destaque, por exemplo, o tão conhecido 
“método científico” defendido por Galileu Galilei, que assim como 

outros cientistas tiveram grandes contribuições ao longo do tempo para 
transformações e evoluções científicas mediante a humanidade. Durante 
o processo de trabalho também foram apresentadas para a discussão e 

reflexão entre os estudantes, algumas frases sobre a “visão de mundo ao 
nosso redor” e também sobre “Ilusões de verdades”, como teorias que 

foram mudadas ao longo do tempo a partir de novas observações, 
reflexões e conclusões da ciência. 
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Espaço para inserção de 
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Crie sua própria constelação!

EEEFM Profª 
Carolina Pichler

SRE 
Colatina

Thiago 
Rodrigues Dutra

A Boa Prática foi desenvolvida objetivando atender ao 
conteúdo da aula "O mundo existe. Como você sabe disso?" 

contida no "Material do Educador - Aulas de
Pensamento Científico - 8º e 9º anos do Ensino Fundamental". 

Nessa prática o conceito de constelação foi abordado. Um 
rápido histórico da importância das constelações bem como 

suas relações com a mitologia antiga foram esplanadas.
Aos alunos foi proposto criar suas próprias constelações em 

uma folha de papel contendo vários pontos que representavam 
as estrelas. Por fim, os alunos tiraram fotos de suas constelações 

e enviaram para o professor.
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Vivenciando experimentos científicos 
em casa

CEEMTI Manoel 
Duarte da 

Cunha

SRE São 
Mateus

Antônio Peixoto 
Júnior

A boa prática consiste em aproveitar os materiais que os estudantes possuem 
em casa para realizar pequenos experimentos de cunho investigativo que vai 

estimular a curiosidade, capacidade de analisar e interpretar dados e situações 
dialogando assim com seu conhecimento. O professor solicita ao estudante 
que ele realize um experimento utilizando materiais simples como moeda, 

aparelho celular, papel alumínio, copo, talheres, palito de dente, dentre outros, 
propõe a atividade e encaminha para os estudantes através do google 

classroom ou WhatsApp, os estudantes produzem os vídeos com as práticas e 
um relatório explicando ou fazendo uma análise sobre os resultados 

alcançados e encaminham para o professor da disciplina. Após a análise, o 
professor faz a devolutiva para os estudantes com os comentários na 

plataforma google classroom ou via WhatsApp. Para os estudantes que não 
possuem internet, as propostas são encaminhadas via impressão 

disponibilizadas na escola e os estudantes nesse caso não produzem vídeos, 
apenas os relatórios escritos sobre a vivência que teve com o experimento.
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O que é pesquisar?

CEEFMTI Daniel 
Comboni

SRE Barra de 
São Francisco

Rodrigo Prado 
dos Santos e 
Ivani Vieira 
Damaceno

A atividade desenvolvida pelos professores responsáveis das 
disciplinas Atividade de Pesquisa e Pensamento Científico, consiste 

em propor para o estudante uma reflexão sobre "o que é 
pesquisa?" e "para que serve uma pesquisa científica?“, utilizando, 

para isto, o material produzido pelos professores e vídeos de apoio. 
O projeto visou duas frentes: a primeira buscou evidenciar ao 

estudante os mais variados tipos de pesquisa que se possa realizar, 
e segundo, a própria essência  da atividade de pesquisar algo, 

componente básico, da prática científica. 
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