Apresentação e discussão pública de Projetos de Investigação

Ciências da Educação – Inovação Pedagógica
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Adriana Antero Leite
Aleksandra Gertrudes Santos
Rêgo
Aline Mary Vasconcelos de
Albuquerque
Cristiane Patrícia Barros Almada
Edlenes Lins Zózimo
Francisca Regianny Clay Oliveira
Germana Castro Barbosa
Gleuba Regina Lopes Rodrigues
Liz Marina de Jesus Raposo
Amaral
Manoel Zózimo Neto

A prática alfabetizadora bilingue numa escola indígena: um estudo de caso na escola diferenciada de ensino
fundamental e médio Maria Venâncio.
Inovação pedagógica na avaliação: um estudo acerca das perspectivas e dificuldades encontradas por docentes
inseridos em turmas de Ensino Fundamental (1ª a 4ª série), em São Luís-MA.
Oficina de Hip Hop: uma prática pedagógica inovadora favorecendo adolescentes vulneráveis na prevenção de
drogas
Ilustração e interpretação textual: a arte como estratégia de ensino/aprendizagem na área de linguagens e
códigos
Educação informal e movimentos populares: a importância do ensino da música no resgate da cidadania de
crianças assistidas pela ONG Orquestra Cidadã como uma forma de inovação pedagógica
Práticas pedagógicas de língua portuguesa tecem o fio da inovação
A educação como experiência no contexto do Movimento Sem Terra: uma investigação centrada na
singularidade das práticas pedagógicas.
Grupo de Estudo, Pesquisa e Ação Pedagógica - GEPAP: ruptura ou manutenção da ordem?
A transversalidade na educação sexual: inovação ou não?

Maria Aracy Veras Craveiro
Maria Clésia Oliveira Neri

Ações afirmativas como prática de inovação pedagógica: a experiência da escola da comunidade quilombola
Onze Negras, no Cabo de Santo Agostinho-PE
Práticas pedagógicas inovadoras em matemática mediadas pelas tecnologias da informação e da comunicação
A alfabetização de adultos e a prática pedagógica com o uso de computador

Maria Dalva de Abreu Farias

A Inovação Pedagógica na Aprendizagem de Matemática em uma Perspectiva Etnográfica

Maria Lúcia Vieira Farias

A prática pedagógica inovadora da leitura: despertando um novo perfil de aluno para o exercício da cidadania

Maria Marcela de Lima Pimentel
Regina Célia Mendonça Bruno

O Estágio Supervisionado como Prática Pedagógica no Curso de Pedagogia: uma perspectiva inovadora?
“Jovem Educa Jovem”: uma prática inovadora em educação ambiental

Rosaine Lima Santos

A relevância da educação ambiental diante do desafio do desenvolvimento sustentável e a (re) estruturação da
escola como agente mediador de um novo paradigma: desenvolvimento econômico e preservação ambiental.
O uso do lúdico como inovação pedagógica no Ensino de Genética: um facilitador no desempenho pedagógico do
aprendiz.
O projeto Arte na Praça e suas práticas pedagógicas inovadoras

Reinilva Barreto Lins da Silva
Zilvanir Ribeiro Nobre

