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AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 1 – PEDAGOGIA 
 
 
 
 
 
Google meet: http://meet.google.com/zxo-ucmm-qyb 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Amanda Eliane Lamônica Araújo, Bruna 
Mendes, Lucas Prates, Maria Carla, Marta Arantes e Ana Laura. 
 
 
1. A PRESENÇA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO DOCUMENTO DA BNCC 
 
Andréa Souza da Silva; Alanis Góes Vitório da Silva; Esther Machado Santos; Amanda Eliane Lamônica 
Araújo 
 
RESUMO 
O estudo deste artigo apresenta uma e pesquisa que versa sobre a Educação Infantil (creche e pré) no 
documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017). Busca-se evidenciar aqui a 
necessidade do educador em planejar e (re)planejar suas práticas por meio das competências exigidas 
para o desenvolvimento da aprendizagem cognitiva, socioemocional, sociocultural e político, ou seja, 
uma educação integral, preparando a criança desde os primeiros anos de vida, perpassando por todas 
as etapas da educação básica e alcançando níveis superiores, tornando-se assim cidadãos críticos e 
atuantes em sociedade. O objetivo principal desse estudo é demonstrar o documento da Base Nacional 
Curricular – BNCC, parte que trata dos eixos estruturantes da aprendizagem: interação e brincadeiras 
e os campos de experiências: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, todos 
com foco na vivência pedagógica da criança e da prática do educador. Como objetivos específicos 
demonstraremos a abordagem e interação da BNCC no contexto educacional por meio dos direitos de 
aprendizagem, com a novas estratégias e possiblidades em sala de aula, utilizando a brincadeira e a 
interação como ferramenta que interliga os campos de experiência. Além de asseverar a importância 
da família no processo de aquisição do saber. Como fundamentos teóricos aduzimos o documento 
oficial da base, as contribuições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Esses documentos 
possibilitam refletir a intencionalidade educativa nos centros de educação infantil e escolas de ensino 
fundamental anos iniciais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: educação infantil; BNCC; educador; criança. 

 
 
2. AVALIAÇÃO MEDIADORA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 
Contribuições no Ensino-Aprendizagem 
 
Gabriely da Silva Costa; Amanda Eliane Lamônica Araújo 
 
RESUMO  
O estudo deste artigo objetiva estudar os tipos de estratégias metodológicas avaliativas utilizadas como 
ferramenta de aprendizagem aplicadas aos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, realizando 
um estudo bibliográfico em livros e outras pesquisas acadêmicas que envolvem a temática da avaliação 
da aprendizagem, traduzidas em práticas metodológicas utilizadas pelos professores como forma de 
avaliar a capacidade do aluno no percurso das atividades propostas. Os tipos de avaliações escolhidas 
pelos professores nesta etapa de ensino é tarefa importante, pois são ferramentas que auxiliam o 
processo da construção da aprendizagem nos aspectos cognitivos, culturais, sociais e também 
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emocionais por contribuírem na formação integral do sujeito, tanto no âmbito escolar como na vida em 
sociedade. Como base teórica de fundamentação utilizaremos os pressupostos defendidos pelos 
autores Luckesi, Haydt, Sant’Anna, Vasconcellos e Hoffmann, que abordam a avaliação e os métodos 
aplicados como propostas que refletem satisfatoriamente nas práticas pedagógicas que traduzem-se 
em metodologias de ensino significativas no percurso ensino-aprendizagem. No contexto escolar, a 
avaliação, tem como propósito atribuir legitimidade, o que se traduz em resultados qualitativos em 
relação aos objetos de conhecimento, sendo estes reflexos positivos no que concerne aos objetivos de 
aprendizagem determinados. Diante disto, os índices no quesito eficácia nas práticas avaliativas 
escolares, evidenciam que as práticas utilizadas tem demonstrado maior preocupação em cumprir 
referencias curriculares, em detrimento de retomadas de conteúdos com outras oportunidades de 
aprendizagem, utilizando-se de metodologias diversificadas, afim de mudar o cenário de caráter 
classificatório, que mede somente a capacidade do aluno por meio de acertos e erros, ao invés de 
tornar este processo avaliativo contínuo e mediador, ou seja, para que haja momentos de reflexão das 
práticas pedagógicas e intervenções que possibilitem a aprendizagem do aluno em forma qualitativa 
ao invés de quantitativa.   
 
PALAVRAS-CHAVE: avaliação mediadora; ensino-aprendizagem; professor; aluno. 

 
 
3. O PAPEL DO ORIENTADOR PEDAGÓGICO FRENTE A EDUCAÇAO ESPECIAL 
 
Kethelyn Neves Ferreira; Maria Zenilda Oliveira Alves; Amanda Eliane Lamônica Araújo 
 
RESUMO 
O presente artigo aborda a atuação do orientador educacional no contexto de aprendizagem da 
Educação Especial e Inclusiva. Diante deste contexto traremos uma abordagem reflexiva acerca das 
dificuldades enfrentadas por este profissional no desenvolvimento de suas atividades e a interação com 
a família dos alunos público da educação especial, com o aporte teórico dos autores Vitor Fonseca; 
Domeles e Ana Paula Cunha dos Santos Fernandes. O presente estudo constrói-se de uma parte 
teórica bibliográfica sobre a Educação Especial e a necessidade de valorização e respeito às diferenças 
e limitações de cada um e importância de promover condições de acesso à aprendizagem, destacando 
ainda a relevante contribuição do orientador educacional inserido neste contexto. A outra parte da 
pesquisa norteia-se por um estudo de campo “in lócus”, a qual foi realizada uma entrevista com uma 
profissional da área, a qual respondeu algumas questões sobre a função do orientador educacional e 
a relevância de sua prática no que diz respeito a valorização, aperfeiçoamento e dificuldades 
encontradas. Torna-se importante mencionar aqui que o orientador pedagógico desempenha uma 
função mediadora entre a família e a escola, de forma a promover um elo de ação social, política e 
educacional, beneficiando a todos envolvidos no contexto da educação especial e inclusiva, 
independente do comprometimento, seja ele de ordem física, cognitiva ou emocional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: orientador educacional; educação especial; família. 

 
 
4. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: Gestão Escolar e os Desafios 
Frente à Pandemia COVID-19 
 
Gracieli Fernanda Volpato Marques Pereira; Lucas Gomes Oliveira Campos; Marcelina Ferreira Vicente  
 
RESUMO  
Frente ao novo contexto educacional de enfrentamento a pandemia nacional do COVID-19, o presente 
artigo tem como objetivo apresentar uma breve reflexão sobre o papel dos orientadores e supervisores 
como mediadores em uma nova perspectiva de didática de ensino, que por sua vez, consideramos 
ensino remoto no processo de aprendizagem, observando a sua importância dentro da formação 
continuada dos professores, visto que no momento atual o sistema educacional brasileiro vive uma 
situação atípica de distanciamento social. Para o desenvolvimento desse artigo foi utilizada a 
metodologia de pesquisa bibliográfica de caráter exploratório em artigos científicos, documentos e 
livros. Para tal, nos propusemos a entender de que maneira tem sido conduzido o processo de 
preparação da gestão pedagógica na organização do trabalho nas unidades escolares frente a 
pandemia do COVID-19, destacando como o município tem se organizado diante desse contexto. Para 
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isso iremos analisar os documentos que respaldam o ensino remoto aqui na cidade de Três lagoas, 
nas unidades municipais de ensino. Após ação e reflexão dos nossos estudos apontaremos nosso 
ponto de vista concluindo esta pesquisa na busca de tentativa de ampliar o conhecimento dos 
interessados no assunto e contribuir para o campo da educação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gestão escolar; ensino remoto; organização do trabalho pedagógico. 

 
 
5. O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO 
 
Thaís Ferreira Neves; Naiara Ferreira de Souza; Ana Laura da Silva Teixeira. 
 
RESUMO  
Nessa dissertação nós buscamos dar enfoque ao uso das tecnologias pelos professores e a 
acessibilidade pelos alunos, como está o preparo dos docentes diante da inclusão dos uso dessa nova 
ferramenta no processo de ensino aprendizagem, analisando os desafios encontrados, as dificuldades 
e a resistência de alguns professores ao aderir essa nova ferramenta de ensino. Por outro lado, 
refletimos sobre os benefícios que a inserção dos recursos tecnológicos proporciona aos discentes e a 
relação professor e aluno, ambos como sujeito principiante durante o processo de ensino-
aprendizagem. O que podemos observar é que embora o sistema de tecnologias e comunicação 
estivesse sempre ali, a educação brasileira não se encontrava apta e preparada para essa mudança, 
mesmo as escolas oferecendo acesso à internet e disponibilizando computadores alguns professores 
sempre optaram por ministrar suas aulas de modo tradicional. É de suma importância um olhar mais 
abrangente dos professores em relação aos novos recursos, pois pode significar um avanço para 
educação, deixando métodos tradicionais a uma revolução no mundo escolar, estando sempre atendo 
a disponibilidade de recursos a toda clientela atendida por aquela instituição para que não venha 
acarretar danos no processo de aprendizagem de alguns alunos. Caberá a escola dar suporte ao corpo 
docente por meio de formações continuadas e este adaptar meios para oferecer novas formas de 
interação com o conhecimento.  
 
PALAVRAS-CHAVE: educação; docente; novas tecnologias; desafios; pratica docente. 

 
 
 


