
Mesa-redonda e exposição interativas

RESUMOS DOS PRODUTOS PEDAGÓGICOS

Apresentação

O objetivo da atividade é a socialização dos produtos pedagógicos/educacionais gerados em
dissertações de mestrados profissionais em diferentes regiões brasileiras e a reflexão sobre
experiência na proposta realizada e sobre novas possibilidades de implementação.

Link da exposição de produtos pedagógicos:

https://eventos.unipampa.edu.br/jornadadereflexoes/produtospedagogicos/

https://eventos.unipampa.edu.br/jornadadereflexoes/produtospedagogicos/


SALA 1: LETRAMENTO LITERÁRIO / FORMAÇÃO DO LEITOR
MEDIAÇÃO: Profa. Ma. Helen Roratto Garcia (UNIPAMPA/ SMED Bagé/EMEF GENERAL MALLET)

EGRESSA: Profa. Ma. Hélen Roratto Garcia (UNIPAMPA)
ORIENTADOR(A): Profa. Dra. Zíla Letícia Goulart Pereira Rêgo

TÍTULO DO PRODUTO: "Eu autor da minha história”- Proposta didática de letramento literário através da
literatura confessional para professores que atuam nos anos finais do ensino fundamental

RESUMO: Essa proposta didática é o resultado de uma pesquisa-ação realizada junto ao Mestrado
Profissional em Ensino de Línguas. “ Eu autor da minha história”, versa sobre letramento literário, usando a
literatura confessional, através do gênero diário. Para efetivar essa proposta busquei referências em Cosson
(2006), e em outros importantes escritores que fazem referência à leitura como sendo um processo, algo que
necessita da participação ativa do aluno, que, por sua vez, ao estar inserido no mundo da leitura, consegue
estabelecer sentidos com o lido. Tem como público principal, professores da área da educação, especialmente,
professores da língua portuguesa ou de literatura da educação básica, acredito também que possa contribuir
para professores de outros níveis de ensino, pois se trata de um projeto para incentivo à leitura, com ênfase no
letramento literário.

EGRESSA: Profa. Ma.Soraya Pedrosa Bezerra Borba da Silveira (UFPE)
ORIENTADOR(A): Prof. Dr. Clecio dos Santos Bunzen Júnior

TÍTULO DO PRODUTO: O Processo de implementação de um projeto de ensino: desafios e possibilidades
para formação de leitores

RESUMO: Este trabalho discute a implantação de um projeto de ensino que permite desenvolver práticas
sociais de escrita a partir de situações reais de linguagem. Adotamos como aporte teórico-metodológico os
Estudos do Letramento e/ou Novos Estudos do Letramento para planejarmos e executarmos um projeto que
propôs pensar sobre o papel da biblioteca escolar. Desse modo, foi possível conhecer representações e
percepções dos jovens sobre a biblioteca escolar e algumas práticas de leitura literária, bem como refletir sobre
a importância do trabalho coletivo na escola e a necessidade de uma proposta didática que envolva os jovens
no trabalho com leitura e produção textual.

EGRESSA: Profa. Ma. Sâmia Machado Reis da Conceição (UNIPAMPA)
ORIENTADOR(A): Profa. Dra. Clara Zeni Camargo Dornelles

TÍTULO DO PRODUTO: Guia de práticas antirracistas com literatura infantil

RESUMO: O Guia de Práticas Antirracistas com Literatura Infantil é uma tentativa em se fazer cumprir
efetivamente a Lei 10.639/03. No intuito de desenvolver práticas pedagógicas que viessem a aproximar os
alunos da discussão antirracista, pensamos em uma tomada de consciência a partir do letramento literário, já
que, além das crianças demonstrarem apreço pela literatura infantil, esse caminho pode ajudar na construção
de sentidos relativos à temática. É indicado para os anos iniciais do Ensino Fundamental (EF), porém é possível
utilizá-lo com todas as turmas do EF e até mesmo outros níveis de ensino, desde que sejam feitas as
adaptações necessárias.

SALA 2: LETRAMENTO LITERÁRIO / FORMAÇÃO DO LEITOR
MEDIAÇÃO: Profa. Ma Mariana Fernandes Vasconcellos (UNIPAMPA/ Rede Municipal Uruguaiana/RS – EMEB

Dom Fernando Mendes Tarragó

EGRESSA: Profa. Ma. Daniela Kercher Silva (UNIPAMPA)



ORIENTADOR(A): Profa. Dra. Vera Lúcia Cardoso Medeiros

TÍTULO DO PRODUTO: Roteiro para Oficina de leitura literária e escrita com intenção artística

RESUMO: O Roteiro para Oficina de leitura literária e escrita com intenção artística é um material pedagógico
que descreve os procedimentos recomendados para implementação de Oficina de leitura literária e escrita com
intenção artística, é destinado à/aos professoras/professores que desejam desenvolver atividades que
contemplem a leitura e a escrita de textos literários. O objetivo do roteiro é desenvolver práticas de leitura e
escrita que promovam letramento literário. O produto pedagógico apresenta os conceitos para o
desenvolvimento da Oficina por meio de mapa conceitual, sugere atividades e está organizado em etapas, que
apresentam como as estratégias de leitura e escrita foram executadas.

EGRESSA: Profa. Ma. Juliete Rosa Domingos (UENP)
ORIENTADOR(A): Prof. Dr. Thiago Alves Valente

TÍTULO DO PRODUTO: Viver e Tecer Histórias: a animação de leitura para a formação de leitores no interior
paulista (Guia de atividades para clube de leitura)

RESUMO: O produto pedagógico intitulado Viver e Tecer Histórias: a animação de leitura para a formação de
leitores no interior paulista (Guia de atividades para clubes de leitura) apresenta as etapas de implementação do
“Clube de Leitura Viver e Tecer histórias”, em uma escola do interior paulista. O projeto estruturou-se sobre dois
conceitos: “animação de leitura” (CECCANTINI, 2009) e “clube do livro” (MARIA, 2009) e colocou-se à tarefa de
construir uma proposta de clube do livro pertinente a uma turma de 6º ano, com ações práticas de leitura
literária pautadas nos objetivos do método criativo (BORDINI; AGUIAR, 1988).

EGRESSA: Profa. Ma. Mariana Fernandes Vasconcellos (UNIPAMPA)
ORIENTADOR(A): Profa. Dra. Zíla Letícia Goulart Pereira Rêgo

TÍTULO DO PRODUTO: Clube de Leitura: uma possibilidade de formação de leitores literários

RESUMO: O produto é uma proposta didática de um Clube de Leitura materializado em um site hospedado no
Wix, que é uma plataforma online gratuita de criação e edição de sites. Este material contém todos os passos
para criação de um Clube de Leitura e pode ser utilizado em diferentes contextos educacionais, inclusive pode
ser adaptado para aplicação nas salas de aula da Educação Básica. O endereço eletrônico do site em que o
produto está situado é: https://mfvasconcellos.wixsite.com/clubedeleitura

SALA 3: ANÁLISE DE TEXTO VERBAL E IMAGÉTICO
MEDIAÇÃO: Profa. Dra. Débora de Macedo Cortez Bosco (UNIPAMPA/SMED BAGÉ – RS/EMEF PERI

CORONEL)

EGRESSA: Profa. Ma. Leane Oliveira Arguello (UNIPAMPA)
ORIENTADOR(A): Profa. Dra. Carolina Fernandes

TÍTULO DO PRODUTO: Podcast Diferenças

RESUMO: O produto pedagógico intitulado “Podcast Diferenças”, elaborado a partir de pesquisa realizada no
Mestrado Profissional em Ensino de Línguas, com base teórica na Análise do Discurso materialista, diz respeito
à produção de podcasts destinados ao público docente. O objetivo é compartilhar sugestões de atividades com
leitura, escrita e oralidade sobre a temática das diferenças socioculturais. Dessa forma, espera-se contribuir
com os sujeitos-professores para que possam promover um espaço de discussão em sala de aula, a fim de que
os sujeitos-alunos produzam sentidos de forma crítica e reflexiva. O produto encontra-se disponível no link:
https://soundcloud.com/leane-oliveira-arguello-531493015/sets/podcast-diferencas.

EGRESSA: Profa. Ma. Ada Juliana do Nascimento (UFPE)
ORIENTADOR(A): Profa. Dra. Maria Clara Catanho Cavalcanti

TÍTULO DO PRODUTO: Estudos críticos do discurso e o ensino de Língua Portuguesa: uma proposta
metodológica a partir de postagens de temática ambiental no Instagram



RESUMO: Este estudo tem como objetivo principal contribuir com o ensino de Língua Portuguesa a partir dos
estudos críticos do discurso através de análises de postagens da rede social Instagram sobre a temática do
meio ambiente. Almejamos colaborar com o desenvolvimento da leitura crítica dos estudantes da etapa do
Ensino Básico no Brasil, sobretudo da modalidade da Educação de Jovens e Adultos. A partir de uma proposta
de oficinas de leitura de postagens do Instagram, que versam sobre a temática do meio ambiente, aspiramos
entender, como pesquisadora e docente, como um conjunto de atividades sistematicamente organizadas pode
assistir o estudante a desenvolver suas habilidades de leitura crítica.

EGRESSA: Profa. Ma. Renata Soares Vargas (UNIPAMPA)
ORIENTADOR(A): Profa. Dra. Carolina Fernandes

TÍTULO DO PRODUTO: Produções orais e escritas na escola a partir de memórias de mães

RESUMO: Através do produto pedagógico sugerimos uma proposta didática organizada em dez etapas. Cada
etapa possui objetivos específicos que contribuem para o objetivo geral, que é a construção de sentidos com
autoria por meio da produção de textos a partir do relato de memórias de mulheres na posição-sujeito mãe. O
produto está materializado em um site gratuito situado no endereço eletrônico:
https://resvargas20.wixsite.com/memoriademae. As atividades apresentadas no site foram desenvolvidas nos
anos finais do Ensino Fundamental e elaboradas a partir da pesquisa que realizamos no Mestrado Profissional
em Ensino de Línguas da Universidade Federal do Pampa – Campus Bagé.

SALA 4: ANÁLISE DE TEXTO VERBAL E IMAGÉTICO
MEDIAÇÃO: Profa. Ma. Susane Andrade Rodrigues (UNIPAMPA / Rede Estadual – RS)

EGRESSA: Profa. Ma. Vanessa Vilagrand Martini  (UNIPAMPA)
ORIENTADOR(A): Profa. Dra. Carolina Fernandes

TÍTULO DO PRODUTO: “Tô fora” – Unidade Didático Discursiva

RESUMO: A Unidade Didático Discursiva – “Tô fora” foi construída a partir de uma proposta de intervenção
pedagógica do Mestrado Profissional em Ensino de Línguas. Fundamentada nos pressupostos teóricos da
Análise de Discurso (AD), consta de atividades de leitura/escrita sobre a violência contra a mulher, com o
objetivo de possibilitar aos sujeitos-alunos refletirem criticamente sobre o tema e levá-los a assumirem a
posição-autor em seus gestos de leitura e escrita, além de instigar o professor a se posicionar através do
discurso pedagógico polêmico.

EGRESSA: Profa. Ma. Caroline Larrañaga Matos (UNIPAMPA)
ORIENTADOR(A): Profa. Dra. Taíse Simioni

TÍTULO DO PRODUTO: Leitura de fotografia na escola e (re)construção do conceito de família

RESUMO: Este trabalho apresenta um produto educacional resultante de uma pesquisa implementada em
uma turma de quinto ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de Sant´Ana do Livramento-RS. A
pesquisa objetivou, fundamentalmente, a sistematização da leitura de imagem fotográfica como possibilidade de
(re)construção do conceito de família. O produto educacional configura-se na proposta de uma sequência de
atividades, fundamentada teoricamente em Kossoy (2014, 2016, 2018) e Santaella (2015), quanto à
sistematização da leitura da imagem fotográfica, e Dondis (2015), no que se refere à construção de um
letramento visual na escola. O produto educacional está disponível no endereço eletrônico:
https://carolinelivra.wixsite.com/fotografiaefamilia.

EGRESSA: Profa. Ma. Susane Andrade Rodrigues (UNIPAMPA)
ORIENTADOR(A): Profa. Dra. Carolina Fernandes

TÍTULO DO PRODUTO: Heróis e Identificação - Proposta didática para turma em alfabetização

RESUMO: A perspectiva teórica que embasa é a da Análise do Discurso de perspectiva pecheutiana. A
escolha por este caminho teórico se deve ao fato de percebermos a língua não em sua homogeneidade e

https://resvargas20.wixsite.com/memoriademae.
https://resvargas20.wixsite.com/memoriademae.


transparência, mas em seus efeitos de sentido e opacidade. Ao proporcionar ao aluno a possibilidade de gestos
de interpretação através da polissemia, do discurso pedagógico lúdico e do discurso pedagógico polêmico, é
possível que o aluno possa assumir a função-autor e produzir sentidos próprios e possíveis na e com a
linguagem.

SALA 5: ENSINO DE LÍNGUAS, TECNOLOGIAS DIGITAIS E
LETRAMENTO DIGITAL

MEDIAÇÃO: Profa. Dra. Camila Gonçalves dos Santos do Canto (UNIPAMPA / Campus Jaguarão)

EGRESSO: Prof. M. Ricardo Gomes de Oliveira  (UNIPAMPA)
ORIENTADOR(A): Profa. Dra. Camila Gonçalves dos Santos do Canto

TÍTULO DO PRODUTO: Guia didático para o estudo do Correio Eletrônico.
RESUMO: Não enviado

EGRESSA: Profa. Ma. Cinthia de Oliveira Andrade Ferreira (UFPE)
ORIENTADOR(A): Prof. Dr. Clécio dos Santos Bunzen Júnior

TÍTULO DO PRODUTO: Protótipo Didático Digital de Ensino de Língua Portuguesa intitulado Fã: “ser ou não
ser, eis a questão”

RESUMO: Neste trabalho, apresenta-se o Protótipo Didático Digital de Ensino de Língua Portuguesa (cf.
ROJO, 2016), intitulado Fã: “ser ou não ser, eis a questão”, que tem como ponto de partida o uso e a reflexão
do gênero fanclip por jovens. O PDF interativo de 62 páginas e três Unidades Temáticas tem atividades
compostas por textos escritos, imagens, vídeos e outros recursos, atende ao que propõe a Pedagogia dos
Multiletramentos e o Webcurrículo, busca garantir uma aprendizagem significativa e plural para os(as)
estudantes, instrumentalizando-os a analisar, criticar e se posicionar reflexivamente nos contextos
socioculturais, e assumir o protagonismo da sua aprendizagem.

EGRESSA: Profa. Ma. Cláudia Tavares (UNIPAMPA)
ORIENTADOR(A): Profa. Dra. Gabriela B. Duarte

TÍTULO DO PRODUTO: Mirror, mirror of mine, What's up?

RESUMO: Este produto em formato digital foi projetado no Canva para aulas na perspectiva: 1) da
funcionalidade do inglês em contextos específicos como língua adicional (SCHLATTER; GARCEZ, 2012); 2) da
abordagem do Letramento Crítico (LC) (JORDÃO, 2013; MONTE-MÓR, 2014); e, 3) da Sala de Aula Invertida
como metodologia ativa na modalidade híbrida (SAI) (BERGMANN; SAMS, 2016). Parte de um tema, o
Autoconhecimento, ramificando-se em três temáticas: Identidade, Diversidade Cultural e Futuro, e agrega outros
designs criativos para produção autoral e, ao mesmo tempo, para interação com a ferramenta digital e outros
recursos, como os Storyboards e os vídeos (BRASIL, 2018).

SALA 6: ENSINO DE LÍNGUAS, TECNOLOGIAS DIGITAIS E
LETRAMENTO DIGITAL

MEDIAÇÃO: Profa. Ma. Clarisse Duarte (UNIPAMPA / Rede Municipal Rio Grande – RS / EMEF em TI
Professor Valdir Castro)

EGRESSA: Profa. Ma. Clarisse de Pinho Valente Duarte (UNIPAMPA)
ORIENTADOR(A): Profa. Dra. Camila Gonçalves dos Santos do Canto

TÍTULO DO PRODUTO: Hash tech, material didático autoral digital

RESUMO: Hashtech constitui-se como produto pedagógico da pesquisa A aprendizagem de língua inglesa à



luz das metodologias ativas e do ensino baseado em tarefas no contexto de ensino remoto. O material,
elaborado através da plataforma Canva, foi utilizado durante a intervenção da pesquisa tendo por objetivos
verificar se a elaboração e implementação de uma sequência didática digital, elaborada à luz das Metodologias
Ativas, Tecnologias Digitais e Ensino Baseado em Tarefas, potencializa o ensino de Língua Inglesa com foco
nas quatro habilidades linguísticas, bem como engajamento e autonomia dos estudantes no contexto de ensino
remoto em uma escola pública de Rio Grande.

EGRESSA: Profa. Ma. Taciana Virgínia Ramalho Pereira (UEL)
ORIENTADOR(A): Profa. Dra. Juliana Reichert Assunção Tonelli

TÍTULO DO PRODUTO: Kids in Action

RESUMO: O produto trata-se de um software – uma mídia educacional – que funciona em aparelhos móveis
direcionado à faixa etária de seis anos. Desenvolvido no MEPLEM/UEL e aprovado pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, o produto Kids In Action é um jogo com dez canções infantis em inglês e imagens claras
e sombreadas que são itens pertencentes às canções. A missão é arrastar a imagem clara adequada à sombra
correspondente, usando o tempo do áudio e do cenário do jogo, por meio dos conceitos de ludicidade,
cooperação, motivação, aquisição do léxico presentes nas canções, percepção visual e coordenação motora.

SALA 7: ENSINO DE ESPANHOL
MEDIAÇÃO: Profa. Ma. Suzana Toniolo Linhati (UNIPAMPA / Rede Privada / Colégio Marista Santa Maria – RS)

EGRESSA: Profa. Ma. Danusa Fernanda de Oliveira Schmidt (UNIPAMPA)
ORIENTADOR(A): Profa. Dra. Zila Letícia Goulart Pereira Rêgo

TÍTULO DO PRODUTO: Descobrindo o meu eu: a literatura na aula de espanhol - Roteiro para o uso de
textos literários como ferramenta didática nas aulas de línguas adicionais

RESUMO: O produto pedagógico intitulado Descobrindo o meu eu: a literatura na aula de espanhol, é um
roteiro com instruções para o desenvolvimento de projetos de leitura, tanto em línguas adicionais como em
língua materna. Ele tem como público-alvo os profissionais de educação de diversas áreas de ensino. Neste
trabalho, a valorização da discussão de elementos que compõem a sociedade contemporânea contribui para
reflexões como a denúncia do racismo e do etnocentrismo, por exemplo, que são marcas da escrita
latino-americana. O roteiro auxilia em projetos de leitura, favorecendo a introdução de temas importantes como
identidade e valorização da cultura local.

EGRESSA: Profa. Ma. Suzana Toniolo Linhati (UNIPAMPA)
ORIENTADOR(A): Profa. Dra. Eduardo de Oliveira Dutra

TÍTULO DO PRODUTO: Salud mental en la adolescencia – El español en la enseñanza media

RESUMO: O produto pedagógico em questão abrange a temática da saúde mental na adolescência, com foco
no ensino da língua espanhola. Em sua composição, há uma unidade didática autoral dirigida a alunos do 3º
ano do ensino médio, a qual está constituída por tarefas colaborativas distribuídas em um total de 12 aulas, e
um material de orientações pedagógicas direcionado a professores de espanhol.


