
CURSO

Registros e Narrativas 
de Práticas Docentes 

COORDENAÇÃO

Prof. Dr. Osvaldo dos Santos Barros
Coord. Do LEMAT

Port. Nº Grupo de Estudos das Práticas
Etnomatemáticas da Amazônia

(online)

Período

25/ 01  a  15/03 de 2022

60 horas

INSCRIÇÕES

Início do curso: 25 de janeiro de 2022
Encontro virtual – Horário: 19h às 21h

Recursos disponíveis a partir de 21 de janeiro
de 2021 (após encerramento das inscrições)

• 30 Aulas gravadas;
• Material didático de cada aula;
• Grupo de whats app para orientações

aos inscritos;

Encontro virtual de orientações (calendário)
01/02/22 (aula 01) 08/02/22 (aula 02)
15/02/22 (aula 03) 22/02/22 (aula 04)
01/03/22 (aula 05) 08/03/22 (aula 06)

CRONOGRAMA

Período de Inscrições:
20/12/2021 a 20/01/2022

Liberação da chave de acesso
às aulas gravadas:  17/01/2022

As chaves das salas dos encontros virtuais
serão enviadas pelos e-mail e whats app
cadastrados.

INFORMAÇÕES

WHATS APP: (91) 98180-7624

Inscrições: 20/12/2021 a 20/01/2022.
Investimento individual: R$ 45,00
Investimento por grupos:

- de 3 a 5 inscrições 30,00 (por pessoa)

INVESTIMENTO

www.osvaldosb.com/aquarius

https://forms.gle/gZZsEPAbHrtqjhhU9

Por Formulário Eletrônico

https://www.osvaldosb.com/aquarius



O curso Registros e Narrativas de Práticas
Docentes é voltado para educadores que
atuam na Educação Básica. Tem como objetivo
instrumentalizar o registro de suas atividades,
desenvolvidas em sala de aula e que trazem:
alternativas metodológicas, superação de
bloqueios de aprendizagem e ampliação das
potencialidades dos estudantes.

A difusão de registros de práticas é uma forma
de motivação dos professores que buscam, na
experiência e vivências de outros, alternativas
que orientam à superação dos problemas
enfrentados nos diferentes espaços escolares.

Apresentação

Inscrições: 20/12/2021 a 20/01/2022.
Investimento individual: R$ 45,00
Investimento por grupos:

- de 3 a 5 inscrições 30,00 (por pessoa)

Investimentos

Estrutura do curso

O curso é composto de 30 (trinta) aulas
gravadas e 06 (seis) encontros virtuais de
orientação e discussões sobre os temas das
aulas gravadas.

Acompanham as aulas materiais de apoio para
leituras e exercícios práticos de registros das
atividades didáticas, como: memorial,
planejamento de atividades, projetos didáticos
e relatórios de práticas.

Ao final do curso espera-se que os
participantes possam desenvolver seus relatos
de práticas, na forma de artigos que tragam: o
planejamento didático, o cotidiano da sala de
aula, a superação de bloqueios de
aprendizagem, a elaboração de materiais
didáticos e processos de avaliação.

Essas produções serão organizadas como
coletânea e publicadas no formato de e-book,
com registro de ISBN. De acordo com o número
de inscritos, podemos organizar volumes
temáticos para melhor apresentar os
resultados.

Resultados esperados

Produção de um livro e-book – coletânea de
relatos de práticas docentes, com registro de
ISBN.

Orientações para o desenvolvimento dos
resultados previstos.

Certificado com 60 horas de atividades.

Desejamos colaborar com professores que
atual na Educação Básica em diferentes áreas
do conhecimento, isso porque acreditamos
que a sala de aula é um importante espaço de
desenvolvimentos de alternativas à superação
de bloqueios de aprendizagem. Assim, trazer
as experiências de educadores para motivar

Público do curso

Tópicos de estudos

- Memorial profissional e acadêmico;
- Planejamento didático;
- Elaboração de projetos;
- Relatórios de experiências.


