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AUTOR/COAUTOR TÍTULO DO TRABALHO 

Albaneza Melo e Almeida Projeto Fundo do Mar: um oceano de aventuras 

Aldenia Ribeiro dos Santos 
Gomes/Micaelle Ribeiro dos Santos 

"Drugster": ferramenta lúdica preventiva e educacional no 
ensino de Ciências 

Amanda Almeida Alencar de Souza 
Afrozine: uma proposta com projetos de Letramento a partir da 
perspectiva afrodescendente 

Ana Lorena dos Santos Santana 
Descontruindo o machismo nos anúncios publicitários: uma 
prática de letramento crítico multimodal em produções textuais 

Ana Stela Pereira dos Santos Lian Gong: uma prática possível na educação física escolar 

Andréa de Castro Cidrak 
"Meu primeiro livro" - da escrita à ilustração - as práticas 
interdisciplinares na produção de textos multimodais 

Antonia Edsoni Carneiro 
Ferreira/Virgínia Maria Tavares da 
Silva Tem que ser divertida: o curioso olhar para as profissões 

Antonio Raimundo de Melo 
Souza/Fernanda Cintia Costa Matos 

Geometria na "práxis": construir e refletir por meio de materiais 
concretos 

Arimaté Alves Noronha 
Ler e teatralizar em sala de aula através da leitura prazerosa 
de autobiografia da Maria da Penha 

Bianca Nascimento de 
Freitas/Lariza Felipe Nogueira 

Verdade ou mito? A mitologia grega como um elo de 
identidade cultural na sala de aula: uma aproximação entre 
História e Língua Portuguesa 

Camila Aragão Mesquita de Souza 
Um relato de experiência do PROFLETRAS em escola 
municipal de Fortaleza: o uso dos provérbios no 
desenvolvimento da competência discursiva 

Camila Cacau dos Santos de 
Oliveira 

Do lúdico ao lógico: a ciência através do teatro 

Carla Tatiana da Silva Mendonça/ 
Leidiane Nascimento Costa de 
Araújo Água, pra que te quero? 

Carmélia Alves de Almeida Lima 
 

Êba, vamos pintar! 
 

Cássia Calandrini Ribeiro O soldadinho de chumbo - um percurso de encantamento 

Daniely Moreira Coelho da Silva 
Práticas de letramento literário por meio da obra O Gralha, 
menino de rua em uma turma de 7º ano 

Edith Rodrigues Morgado Kern/ 
Roberta de Abreu Peixoto 

Desenvolvimento estético: trabalhando a arte através de 
Descartes Gadelha numa turma de infantil V no Centro de 
Educação Infantil Parque São Miguel 

Edneide Maria Bulamarque Fonsêca Funk Escola: o ritmo de novas práticas da leitura e da escrita 

Eliábia de Abreu Gomes 
Barbosa/Nazete Nascimento de 
Melo 

"A lagarta dorme no milho?" A valorização das crianças e de 
seus interesses na educação infantil 

Elvis Jordan Santos Farias 
De sombra e luz: possibilidades pedagógicas com teatro de 
sombras na Escola Municipal Gustavo Barroso 



 

Flaviana Bernardo Cosa/Neidyana 
Silva de Oliveira 

Projeto vida saudável na escola também se aprende: ciências 
na perspectiva alfabetizadora 

Francisca Paloma Almeida Vital 

Vem ver a luz! Da escuta dos bebês à organização de 
contextos educativos democráticos para a construção das 
aprendizagens 

Francisca Ronniely de Azevedo 
Rodrigues Amigo Ariano, só sei que foi assim! 

Francisca Suelene Rodrigues de 
Souza 

O que é Museu? Uma experiência vivida com e pelas crianças 
da pré-escola 

Francisco Joel de Oliveira A influência das tecnologias digitais no ensino de funções 

Geíza Gadelha Sampaio/Ana 
Claudia Oliveira Moura 

Ler e sonhar é só começar - um novo olhar sobre a leitura e a 
escrita 

Gledson Bezerra Magalhães/Maria 
Cléa Ferreira Monteiro 

Produção de biofertilizantes como prática pedagógica no 
ensino de Ciências e Geografia 

Glessiane Coeli Freitas Batista 
Prata/Jovanna Pinheiro Medeiros 
Marinho 

A sequência fedathi e as sessões didáticas como estratégias 
metodológicas no ensino da Matemática nas séries iniciais do 
ensino fundamental 

Halisson Mota Cunha/Maria Eleni 
Henrique da Silva 

Compostagem do lixo orgânico em uma escola municipal de 
Fortaleza 

Hermínia Maria Florêncio Paiva 
Produção de texto no ensino fundamental II: desenvolvendo a 
competência escrita por meio de sequência didática 

Hugo Leonardo Gomes dos Santos 
Uma palavra puxa outras: produção de acrósticos no 6º ano 
do ensino fundamental 

Jaiza Helena Moisés Fernandes 
Brincar, aprender, conhecer-se e ser gente com identidade na 
educação infantil 

Jamille Carvalho Rocha 
Letramento literário: promovendo ações exitosas de leitura e 
escrita 

Janne Sara da Cunha 
Páscoa/Roberta Viviane da Silva 

A arte de brincar: resgatando brincadeiras antigas através da 
arte 

Jefferson Alves Freitas Masterchef: o ensino do Inglês através da culinária 

José Gilson Lopes Franco 
Ressignificando as práticas da oralidade: o Cordel nosso de 
cada dia 

Karuline Maria Fernandes de 
Carvalho/Márcia Pessoa Vale Ideias no prato 

Lariza Felipe Nogueira/Bianca 
Nascimento de Freitas 

Era uma vez: o estudo dos contos de fadas no sexto ano do 
ensino fundamental II 

Leandro da Silva Pereira Júnior 

Aos olhos de uma criança: o autorretrato como uma atividade 
de reconhecimento de si no ensino fundamental I, na Escola 
Municipal Paulo Sarasate 

Liane de Almeida Martins/Orlando 
de Souza Lira Filho 

Projeto boas escolhas, eu escolho ser... 

Lidya da Penha/Antônia Ivoneide 
Rodrigues Braga Tempo da saída: de patinho feio a cisne 

Lucas de Sousa Ribeiro/Fabíola 
Pinheiro Paiva 

Trilhando novos horizontes a partir da BNCC: a experiência da 
I Exposição de rochas, minerais e coleções biológicas como 
proposta interdisciplinar nas geociências 

Luciana Souza Pinto/Isadora Maria 
Silva Moraes Bichos de jardim 

Luziana da Silva Lima 
Projeto super leitores: trilhando o saber, o prazer e o poder 
através da leitura 



 

Magno dos Santos Gomes 
O gênero textual foto-notícia: práticas de produção escrita em 
sala de aula 

Manuela Nepomuceno de Paula 
Barreto No balanço da rede 

Marcela Rodrigues da 
Silva/Francisco Rogiellyson da Silva 
Andrade Documentário: Eu e a Escola, um pedacinho da Comunidade 

Marcella Jessika Lima Oliveira Estudo geométrico das formas da natureza 

Marcos Leiva da Silva Nery/ 
Amanda Duarte Lima 

Bola no pé e a história na mão: diálogo interdisciplinar sobre 
futsal feminino e o papel político e social da mulher 

Maria de Fátima da Silva Matos "Tia quem escreveu esse livro?" 

Maria de Fátima Tomás da Silva 
Projeto monitor leitor: o diálogo com a história através da obra 
O diário de Anne Frank 

Maria Liviane Teixeira Ferreira/Rose 
Rubia Lucio de Queiroz  

Projeto eu sou assim: histórias de vida de um passado bem 
presente 

Maria Rejane Aquino da 
Silva/Carlos Josué de Assis 

A cor da gente: uma construção da identidade afro-cultural da 
comunidade da Escola Municipal Maria Viviane Benevides 
Gouveia 

Mayara Alves de Castro/Aline 
Gomes da Costa 

Projeto olhares na Granja Lisboa: vivenciando estesias do 
patrimônio 

Mayara Alves de Castro/Aline 
Gomes da Costa Cearensizando: experiências estéticas do mar ao sertão 

Milene Menezes Monteiro 
Aprendizagem significativa com recursos didáticos lúdicos em 
Geografia 

Orlando de Souza Lira Filho/Liane 
de Almeida Martins 

“Que forma é essa?”. O uso dos sólidos geométricos dentro e 
fora dos muros da escola 

Orlando de Souza Lira Filho/Liane 
de Almeida Martins Nas trilhas da alfabetização 

Priscila Barros de Freitas/Karine 
Alves Araújo Mendes 

O vínculo afetivo na relação entre professor e aluno vivido no 
setting da Psicomotricidade Relacional 

Rochelly Alves do Monte Projeto "O autor vai à escola" 

Ronald Brasil Silva Girassol, o painel solar inteligente 

Rute Araújo Bezerra 
Projeto Brincadeiras de criança - inspirado nas obras do pintor 
autodidata Ricardo Ferrari 

Sayonara Melo Costa 
Só resenha: criticidade e argumentação na produção escrita 
de adolescentes 

Sônia Elane Araújo 
Pascaretta/Mônica da Silva Serpa 

O brincar heurístico: espaço de investigação autônoma na 
creche 

Thaísa Maria Rocha Santos Oficina literária: formação artística de leitores e escritores 

Wescley Ribeiro da Cunha Uma leitura da realidade por tirinhas em quadrinhos 

 
 

Fortaleza, 17 de setembro de 2019. 


