
EDITAL 2018

PCE
Programa Ciência na Escola

O Programa Ciência na Escola é 
uma ação criada pela FAPEAM 
que visa à participação de 
professores e estudantes de 
escolas públicas estaduais do 
Amazonas e municipais de 
Manaus em projetos de pesquisa 
científica e tecnológica a serem 
desenvolvidos nas escolas.

Tem como objetivo: Apoiar a participação de professores e estudantes 
do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, da 1ª à 3ª série do ensino mé-
dio e suas modalidades: Educação de Jovens e Adultos, Educação Es-
colar Indígena, Atendimento Educacional Específico e Projeto Avançar, 
em projetos de pesquisa a serem desenvolvidos em escolas públicas 
estaduais sediadas no Amazonas e municipais de Manaus.

412 projetos



EDITAL 2018 - PCE A
AtividAdes práticAs, experimentAção 
e lúdico pArA o ensino de ciênciAs

COORDENADOR: CIsLEn AuxILIADOrA DE sOuzA 
sOArEs

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal Profº. 
Agenor Ferreira Lima

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Ensinar Ciências é possibilitar ao aluno 
uma compreensão do mundo em que vivemos. Como 
sabemos a Ciência e a Tecnologia crescem bastante 
atualmente, sendo assim a utilização da tecnologia 
como uma das ferramentas para facilitar o processo 
de ensino aprendizagem vem sendo o maior atrativo 
para que o aluno sinta-se atraído para aprender além 
do espaço escola. As aulas de ciências precisam ser 
mais dinâmicas uma vez que trata de assuntos do 
cotidiano, assim tanto o uso das tecnologias quanto 
o uso de outras aulas diferenciados como atividades 
lúdicas e até mesmo aulas experimentais faz com 
que o aluno construa um conhecimento diferencia-
do e científico.
Partindo deste contexto a pesquisa terá como base 
a construção e aplicação de aulas diferenciadas 
como atrativo para melhorar e facilitar o processo 
de ensino aprendizagem dos alunos do 8 e 9 ano do 
ensino fundamental da Escola Municipal Professor 
Agenor Ferreira Lima. Estes atrativos serão através 
da testagem de atividades lúdica bem como aulas 
experimentais onde os alunos irão construir os seus 
experimentos e testar para chegarem a conclusões 
de resultados esperados.

A comidA do meu quintAl: diferentes 
intervenções educAtivAs sobre 
AlimentAção sAudável nA escolA 
estAduAl dAisAku ikedA

COORDENADOR: RicaRdo Toscano FigueiRa 
neTo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Daisaku 
Ikeda

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Todo adolescente em idade escolar deve 
ter bons hábitos alimentares, temos plena convicção 
de que esses bons hábitos devem ser adotados tanto 
no ambiente escolar como no seio familiar, para isso, 
precisa-se conhecer e divulgar os benefícios da boa 
alimentação para a melhoria da qualidade de vida.
no Amazonas, ainda estamos bem longe do ideal, 
sabe-se que há algumas escolas que trabalham a 
questão nutricional, porém ainda tem pouca consis-
tência. Diante desse cenário, a proposta desta pes-
quisa é envolver os alunos da Escola Estadual Dai-
saku Ikeda na busca por uma alimentação saudável, 
através da comparação da qualidade dos nutrientes 
oferecidos nos alimentos in natura, principalmente 
os coletados na horta da escola, em relação aos ali-
mentos processados, consumidos por eles no dia a 
dia.

A áfricA dos contos: no tempo dAs 
pirâmides

COORDENADOR: Lucas FReiTas cabRaL neTo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Vicente 
Schettini

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: na sociedade africana, os griots são in-
divíduos de suma importância, incumbidos de re-
presentar sua sociedade, religiosidade, misticismos, 
crenças, problemas sociais e ambições através dos 
contos da literatura africana. A fala é seu principal 
instrumento para alcançar a população, por conta da 
tradição oral: ao redor de fogueiras, à noite, é quan-
do os griots tomam forma, encenando, cantando e 
brincando com as palavras afim de chamar a atenção 
daqueles que os rodeiam. A partir da obra “Contos e 
Lendas do Tempo das Pirâmides” do escritor Chris-
tian Jacq, o projeto “A África dos Contos: No Tempo 
das Pirâmides” propõe apresentar aos alunos bolsis-
tas e a turma do 8º 01 Matutino a realidade africana, 
sua cultura, misticismo e suas visões de mundo (cos-
mologia) à luz da literatura com o suporte dos alunos 
bolsistas, os quais no final do projeto, irão personifi-
car o griot que existe dentro de cada um deles.
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A AplicAbilidAde do uso do xAdrez, 
como ferrAmentA metodológicA 
no desempenho lógico-matemático 
dos estudAntes dA escolA estAduAl 
brAndão de Amorim

COORDENADOR: bRuno buLcão casTRo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Brandao de 
Amorim

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O xadrez é um jogo de tabuleiro trazido 
pelos muçulmanos no século IV para a Europa, sua 
aceitação teve grande expressão e logo se espa-
lhou por todo o mundo. Sua principal característica 
é seu tabuleiro quadriculado onde seus jogadores 
precisam desenvolver habilidades como raciocínio 
rápido, memorização, concentração, administrar si-
tuações de ansiedade e relacionar seus movimentos 
às respectivas consequências. Este projeto buscará 
desenvolver nos estudantes da Escola Estadual de 
Brandão de Amorim a necessidade de formar habili-
dades, utilizando a pratica do xadrez a fim de desen-
volvê-las no ambiente escolar visando usá-lo como 
uma ferramenta para o desenvolvimento de suas 
aptidões cognitivas. Esta pesquisa buscará avaliar o 
uso do jogo do xadrez como estratégias de métodos 
e linguagens aplicados aos conteúdos de matemáti-
ca no que concerne ao raciocínio lógico-matemático 
voltado aos estudantes de 1º ao 3º ano do ensino 
Médio da Escola Estadual Brandão de Amorim.

A bibliotecA dA escolA estAduAl 
presidente figueiredo  e As pessoAs 
com deficienciA 

COORDENADOR: JoeLma andRade siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual presidente 
Figueiredo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Os recentes avanços no sentido de pro-
mover inclusão social e cidadania de pessoas com 
deficiência ainda é um processo que encontra obstá-
culos como falta de conhecimento, de investimentos 
e de fiscalização para que a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência seja cumprida. O propó-
sito dessa pesquisa é analisar o funcionamento da 
Biblioteca da Escola Estadual Presidente Figueiredo 
para propor ações no sentido de beneficiar alunos 
com deficiências. A metodologia a ser utilizada inclui 
pesquisa bibliográfica, entrevistas semiestruturadas, 
análise documental, e observação participante. Es-
pera-se que, ao final, o Projeto produza informações 
úteis ao aperfeiçoamento do atendimento, à ade-
quação do ambiente, e do acervo.

A cArtogrAfiA: um mÉtodo de 
interpretAção do espAço geográfico 

COORDENADOR: moises baRbosa da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Francisca de 
Paula de Jesus Izabel

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Nos dias atuais os meios tecnológicos 
vêm se enraizando no cotidiano das pessoas, seja 
para estudo, a trabalho, lazer ou outro meio. sua 
importância cresce a cada dia devido o sujeito, que 
a utiliza, ser um agente que interage com o próprio 
meio tecnológico e com outras pessoas. Mas no co-
tidiano escolar tem sido considerado um enraiza-
mento preocupante, pois tem se tornando em uma 
barreira que separa o aluno dos assuntos que lhes 
são relevantes. A partir desta preocupação a carto-
grafia surge como um método de descrição do es-
paço geográfico, tendo em vista que são utilizados 
ferramentas os quais alunos dispõem como GPs, 
celular, computador, e que podem ser aproveitadas 
para estudos geográficos. Por meio da cartografia o 
aluno consegue compreender as transformações no 
tempo e no espaço e ao mesmo se torna em cida-
dão crítico destas modificações, a partir do esforço 
de interpretação da realidade mostrada nos mapas e 
nas representações cartográficas.
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A conscientizAção dA reciclAgem de 
pApel nA escolA estAduAl isAíAs 
vAsconcelos 

COORDENADOR: Joseanne mendes gomes

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Isaias 
Vasconcelos

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A produção desordenada de lixo tem 
sido um grande problema que afeta, não só o meio 
ambiente, mas também pessoas, animais e plantas, 
faz-se necessário que o ser humano, procure alter-
nativas lógicas e efetivas para tratar, reaproveitar, 
minimizar ou até eliminar a geração de resíduos.
Atualmente cerca de 50% do papel consumido no 
Brasil é reciclado e o percentual varia de acordo com 
o tipo de papel: papéis ondulados tiveram uma taxa 
de reaproveitamento de 79.5% em 2007; e papéis 
de escritório tiveram no mesmo ano um reaprovei-
tamento de 38.1%, o que representa 817 mil tonela-
das de papel de escritório.
Tem como objetivo conscientizar a comunidade es-
colar sobre a importância da reciclagem e economia 
de papel para a preservação ambiental.

A criAção dAs escolAs integrAis 
como beneficio nA educAção  locAl

COORDENADOR: sandeLi de PauLa auReLiano 
da cosTa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola de Tempo Integral 
Professora Cínthia régia Gomes do Livramento

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente projeto tem por objetivo iden-
tificar qual o (os) motivos que levam pais ou res-
ponsáveis a escolher as escolas de tempo integral ( 
especificamente a escola cinthia regia gomes do li-
vramento) para seus filhos estudarem. Qual as prin-
cipais diferenças apontadas pelos mesmo neste tipo 
de instituição. Também como foco nesta pesquisa 
abordaremos os discentes visando compreender a 
visão deles em relação a escola de tempo integral e 
as escolas regulares, em qual classe social este estu-
dante esta inserido, qual o grau de escolaridade de 
seus responsaveis e quais as pespectivas futuras os 
mesmo vislumbram.

A dAnçA como formA de expressão 
culturAl nA educAção físicA

COORDENADOR: Raimunda vaLquiRia vaLenTe 
da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: EETI José Holanda 
Cavalcante

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: É imprescindível que se desenvolva um 
trabalho com dança no contexto escolar, conside-
rando a infinidade de ritmos, os alunos poderão 
conhecer, diferentes qualidades do movimento ex-
pressivo, além de conhecer as técnicas de execução 
de movimentos e também aprender a improvisar e 
construir coreografias, além de valorizar e apreciar 
diferentes manifestações expressivas. Tendo em 
vista sua relevância, será desenvolvida uma pesqui-
sa na EETI José Holanda Cavalcante no município 
de Borba, Estado do Amazonas, tem como objeti-
vo principal analisar as principais manifestações da 
dança e a sua importância entre jovens de 14 a 17 
anos nesta escola. Para isso será realizada pesquisa 
bibliográfica sobre o tema em livros, revistas, e inter-
net sobre as danças mais populares de cada região. 
E também pesquisa de campo por meio de questio-
nário diagnóstico com as turmas trabalhadas, para 
levantamento de dados sobre o que os alunos co-
nhecem sobre danças e quais os tipos de danças de 
suas preferências.
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A dengue no município de coAri: 
incidênciA no período de 2013 A 2016 
e  políticAs de combAte Ao AEDES 
AEGYPTY 

COORDENADOR: ednéia gomes macieL FeRReiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof. 
Alexandre Montoril

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Atualmente no Brasil, “a dengue caracte-
riza-se por um cenário de transmissão endêmica/
epidêmica em grande parte do País, tendo como 
importantes fatores a circulação simultânea dos 
quatro sorotipos virais e a presença do vetor” (BRA-
sIL,2014, p. 3). Além disso, é caracterizada como 
uma doença única, dinâmica e sistêmica, podendo 
ter desfechos extremos: remissão dos sintomas, 
complicações e óbitos (BRASIL, 2016). A dengue é 
disseminada especialmente nos países tropicais e 
subtropicais, onde as condições do meio ambiente 
favorecem o desenvolvimento e a proliferação do 
Aedes aegypti e do Aedes albopictus (BRASIL, 2014, 
p.459). Desse modo, o cenário local contribui para 
a expansão da referida doença, com destaque para 
os fatores socioambientais e climáticos, como umi-
dade, pluviosidade, temperatura, já que os vetores 
transmissores se proliferam nessas circunstâncias. O 
presente projeto tem como principal propósito fazer 
um levantamento de dados sobre os índices de den-
gue no município de Coari e descrever as politicas 
de controle da doença.

A educAção físicA e suAs AdAptAções 
nA educAção do cAmpo

COORDENADOR: aLmeci macedo Lucas

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal santo 
André

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A Educação Física na Educação do Campo 
através do professor tem um papel fundamental no 
processo de ensino aprendizagem do aluno, apesar 
da proposta curricular ainda ser voltada para a zona 
urbana, existem eixos e temas dentro dela que al-
cançam a realidade de vida do povo camponês. Des-
sa forma, podemos desenvolver um trabalho que 
venha a somar na formação de um futuro cidadão. 
Levando em consideração este contexto, o projeto 
de pesquisa acontecerá em uma escola pública mu-
nicipal do campo, na cidade de Manaus, cujo objeti-
vo é levar os discentes à reflexão sobre a importân-
cia da Educação Física na Educação do campo.

A escrAvidão nA obrA de mAchAdo de 
Assis: cAminhos entre históriA e 
literAturA

COORDENADOR: José Lucas duque sanTos 
sousa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Colégio Brasileiro Pedro 
silvestre

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente projeto de pesquisa A escra-
vidão na obra de Machado de Assis: caminhos entre 
História e Literatura, a ser desenvolvido com alunos 
do ensino médio do Colégio Brasileiro Pedro silves-
tre, na cidade de Manaus, pretende inquirir sobre 
dois aspectos essenciais: a) a relação entre os estu-
dos históricos sobre o Brasil a partir da utilização de 
elementos da literatura brasileira e b) identificar na 
obra de Machado de Assis como o autor abordou 
a realidade social brasileira, enfatizando o processo 
de escravidão, estrutura dominante de boa parte de 
nossa história.
Os escritos literários sobre a sociedade carioca em 
fins do século XIX, de autores como Machado de 
Assis, nos trazem uma gama de informações sobre 
as relações sociais deste período. Poder utilizar es-
sas obras para identificar as representações sociais 
estabelecidas em determinado contexto histórico 
acrescentam um horizonte de possibilidades em que 
os historiadores podem enxergar as realidades his-
tóricas de uma sociedade.
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A geogrAfiA AlÉm dA visão: As 
pAisAgens do meu bAirro 

COORDENADOR: maRcio siLveiRa nascimenTo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Maria 
Madalena s. de Lima

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Projeto vem discutir a importância de cons-
truir, junto com os alunos, a leitura das paisagens que vi-
venciam cotidianamente, proporcionando aos mesmos 
a construção de conceitos que os possibilitem compre-
enderem o presente e pensar com mais responsabilida-
de no seu futuro. E para atingir esses desígnios, propor-
cionaremos atividades no âmbito escolar envolvendo 
os alunos da Escola Maria Madalena santana de Lima, 
localizada no bairro Armando Mendes, na zona leste 
de Manaus, bairro o qual é envolto às áreas industriais, 
áreas verdes e áreas residenciais, marcado pela intensa 
urbanização desarticulada de planejamento adequado, 
caracterizado por uma paisagem em constantes trans-
formações e inúmeros problemas quanto à configura-
ção de seus espaços, com áreas consideradas como de 
risco ambiental, suscetíveis a recorrentes problemas 
de inundações e deslizamentos de terra, cenário ideal 
para implementação de ações educativas para que os 
mesmos, imbuídos desse conhecimento, despertem 
valores, condutas e atitudes em promover o interesse 
para a conservação e uso racional dos espaços do seu 
bairro, evitando inconsequentes intervenções nesses 
ambientes nos quais são moradores e atores importan-
tes na difusão e multiplicação dos conhecimentos para 
a comunidade como um todo.

A históriA dA copA do mundo de 
futebol dA fifA e As suAs seleçÔes 
cAmpeãs no período de 1930 A 2014

COORDENADOR: LeoPoLdo FRancivaLdo Ri-
beiRo macieL

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Balbina 
Mestrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A presente pesquisa investigara a história 
das Copas do Mundo da FIFA; através de suas seleções 
campeãs desde 1930 até 2014. Ela se caracterizará 
como pesquisa qualitativa e quantitativa, e técnicas de 
investigação empregada será bibliográfica e documen-
tal, tendo como suporte ao Calendário História das 
Copas do Mundo , o qual será constituído para auxiliar 
na coleta dos dados da história das copas do mundo. 
Desde modo, na elaboração desde material de pesquisa 
levaram-se em conta as recentes produções cientificas 
na área dos estudos desportivos , tanto no momento da 
seleção de texto , quanto no da sua exploração . O ob-
jetivo desde estudos será investigar como se deram as 
conquistas das copas do mundo da FIFA pelas seleções 
campeãs e , para tanto , serão investigadas o dia da se-
mana ,mês e ano em que ocorreram as finas dos jogos, 
os lugares em que foram realizadas as copas do mundo 
, quais foram as seleções campeãs e quais eram os joga-
dores que faziam parte das seleções campeãs.

A históriA do bAirro terrA novA 2, 
zonA norte de mAnAus: reflexões nA 
educAção em históriA

COORDENADOR: manoeL da cRuz nobRe 
LouRenço

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal Ana sena 
rodrigues

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A palavra “história” etimologicamente vem 
do grego antigo historie e significa aquele que vê; que 
se informa. seu surgimento deu-se no século V antes 
de Cristo (a.C.), nas sociedades ocidentais, mais especi-
ficamente, na antiguidade grega (Heródoto seria, senão 
o primeiro historiador, pelo menos “o pai da história”), 
mas que remonta a um passado ainda mais remoto, nos 
impérios do Próximo Oriente. (LE GOFF, 1996). A Histó-
ria tem sua origem nos mitos e na tradição oral, unida à 
Filosofia, como forma de explicação da origem humana. 
No entanto, ela é tão antiga quanto à humanidade, de-
vido à necessidade que é própria do homem de explicar 
para si mesmo sua origem e sua vida. Entendemos que 
o ensino de História pode ser fortalecido na escola atra-
vés de práticas inovadoras, que facilitem o aprendizado 
dos estudantes e ajudem criar consciências para obter 
uma melhoria na sua qualidade de vida.
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A identidAde dA culturA AmAzonense 
pResente na mÚsica – FeRRamenta de 
liBeRtaÇÃo paRa alUnos do eJa – 
educAção Jovens e Adultos dA 
escolA municipAl frAnciscA 
pergentinA dA silvA

COORDENADOR: ana Lucia cavaLcanTe dos 
sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal Profª.
Francisca Pergentina da Silva

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Temos como proposta do projeto de pesqui-
sa promover estudos sobre a inicialização musical, atra-
vés do exercício de solfejo, com apropriação de ritmo e 
melodia. Buscando interagir com a temáticas e a musi-
calidade regional amazonense, juntamente com nossos 
compositores, através da audição e estudo das com-
posições de artistas amazonenses (letras). Busca tam-
bém, estruturar o estudo de vocabulário no dicionário 
‘amazonês’. Objetivo principal será conduzir o aluno a se 
identificar como sujeito amazônico através do entendi-
mento dos enredos da musicalidade das TOADAs e das 
exposições em forma de banner das oficinas realizadas, 
bem como dos resultados obtidos na aplicação do do-
cumento de coleta de dados que visa identificar quais 
as níveis de relação do aluno entrevistado com a mu-
sicalidade apresentada, pois a nesta identificação esta 
contido a condição que chamamos de libertação social.

A imAgem femininA e os possíveis 
efeitos de sentido AtrAvÉs dA 
morfologiA: de lucíolA à cApitu, 
A mulher como A origem de todos os 
mAles

COORDENADOR: João baTisTa de FeLiPPe 
RodRigues

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Maria 
Amélia do Espírito santo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: É importante verificar como se dá a constru-
ção das personagens protagonistas femininas como uma 
forma mimética da imagem da mulher na sociedade ao 
longo dos tempos. Elencar como se dá essa caracteri-
zação, através de verbos, adjetivos e substantivos, faz 
com que haja uma sistematização da construção dessas 
personagens e da imagem da mulher no mundo em que 
vivemos. Verificar a construção dos personagens femi-
ninos através da utilização de três classes gramaticais 
em três romances supracitados.

A implementAção dA educAção 
finAnceirA em um contexto 
educAtivo e formAtivo

COORDENADOR: José miLTon cosTa dos sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Professora 
Enery Barbosa dos santos

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A Educação Financeira precisa ser ensinada 
também na escola. Além de discutir as tomadas de de-
cisões financeiras, proporcionar conexões com temas, 
como ética, questões ambientais e sociais, desperdício e 
sustentabilidade. Dessa forma, podemos contribuir com 
a formação de um indivíduo mais reflexivo. 
Sendo assim pretende-se utilizar a Educação Financeira 
nas escolas como estratégia para alcançar futuros con-
sumidores de produtos financeiros ou mesmo como 
meio de divulgação de itens pouco conhecidos pela po-
pulação. 



EDITAL 2018 - PCE A
à importânciA dA reciclAgem de 
sobrAs de Alimentos dA escolA 
estAduAl prof. enery bArbosA dos 
sAntos nA produção de 
compostAgem pArA A hortA escolAr 

COORDENADOR: caRLieTe medeiRos LeiTe

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Professora 
Enery Barbosa dos santos

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O Brasil joga fora cerca de 100 mil toneladas 
diárias de lixo, dos quais mais de 50% desses resíduos 
são provenientes de restos alimentares. 
Discute-se muito acerca das questões ambientais, po-
rém na maioria das vezes não se coloca em prática, 
mesmo sendo atitudes simples, mas que fazem toda a 
diferença. Isso ocorre em todas as esferas da socieda-
de e em particular na Escola Estadual Professora Enery 
Barbosa dos santos que oferece café da manhã, almoço 
e merenda para os alunos. Dessas refeições, uma gran-
de quantidade de sobras alimentares, equivalente de 90 
a 95 quilogramas diários,são desperdiçadas, o que pode 
ser reciclável no processo de compostagem, obtendo 
adubo orgânico para a horta existente na própria escola, 
melhorando assim a qualidade das refeições e a redução 
de desperdícios e gastos.

A importânciA do protAgonismo 
estudAntil no enfrentAmento dos 
desAfios de higiene, AlimentAção e 
sAúde

COORDENADOR: eLeniLce da cosTa saLes

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Professor 
José ribamar da Costa

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto ‘A importância do protagonismo 
estudantil no enfrentamento dos desafios de higiene, 
alimentação e saúde’ visa incentivar o aluno a enveredar 
no mundo da pesquisa, o qual se tornará protagonista 
da análise da realidade escolar. 
A pesquisa será direcionada por 3 ICT’s do 5º ano do 
Ensino Fundamental, tendo em vista que esses alunos 
estão vivenciando uma transição etária de muitas modi-
ficações físicas, psicológicas e sociais, o qual tem o intui-
to de proporcionar aprendizagem para todos os alunos 
da escola. 
Para que o estudo se desenvolva eles utilizarão o espaço 
da biblioteca e o Centro de Mídias. Os conhecimentos 
e ações serão divulgadas em toda a escola e adesão dos 
momentos de estudos das temáticas serão voluntárias. 
Cada núcleo abordará uma temática diferente e as in-
formações e ações desenvolvidas pelos alunos pesqui-
sadores partirão de uma pesquisa (questionário) aplica-
da ao corpo de alunos e professores da escola. serão 
oportunizados aos alunos da escola momentos de estu-
dos, jogos, palestras, atividades dirigidas, confecção de 
paineis, informativos, gincanas e relatos de experiência. 

A importânciA do sAber científico 
prático Ao AprendizAdo de químicA 
no ensino mÉdio do colÉgio militAr 
da polícia militaR do amazonas i - 
cmpm i

COORDENADOR: eLiomaR de souza soaRes

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA:  Colégio Militar da Polícia 
Militar do Amazonas

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Projeto de pesquisa enfatiza a importância 
do ensino prático de química em laboratório no interior 
do Colégio Militar da Polícia Militar do Amazonas I – 
CMPM I. A proposta abre uma discussão sobre o ensino 
de Química na abordagem teórico-prático, com base na 
experimentação em laboratório dos conhecimentos de 
química a estudantes do Ensino Médio do CMPM I vi-
sando melhorar a qualidade do ensino dessa disciplina 
no colégio.



EDITAL 2018 - PCEA
A importânciA do sistemA de 
representAção mentAl como 
estilo de AprendizAgem no ensino 
dA mAtemáticA do 5º Ano do ensino 
fundAmentAl

COORDENADOR: daniLo maRinho Passos Lemos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal Lírio do 
Valle

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A Programação Neurolinguística, conhecida 
como PNL, é constituída de várias técnicas que obje-
tivam a excelência das relações humanas através do 
treinamento dos nossos pensamentos e, consequente-
mente, das nossas atitudes para melhoria de nossos de-
sempenhos na vida como um todo. Através de diversos 
modelos de como funciona a mente humana, a PnL nos 
ensina de que forma é possível aprender mais rápido e 
melhor usando os sistemas de representações mentais 
(visual, auditivo e cinestésico) como estilo de aprendi-
zagem. 
Os estilos de aprendizagem são termos criados por 
autores e pesquisadores da aprendizagem que valo-
rizam aspectos pessoais e cognitivos como fatores 
principais do aprendizado, logo o ensino precisaria 
ser sob medida para os diversos grupos de alunos 
presentes na sala de aula, quebrando assim os pa-
drões do ensino tradicional que utilizam de metodo-
logia clássica e antiga onde os alunos são ensinados 
da mesma maneira, sem respeitar os diversos pro-
cessos mentais cognitivos de aprendizado. 

A incidênciA de bullying nAs AulAs de 
educAção físicA dA escolA leopoldo 
neves

COORDENADOR: suanny Pinho FeRReiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA:  Escola Estadual Leopoldo 
neves

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O fenômeno bullying nas aulas de Educação 
Física é muito pouco estudado no Brasil. Portanto se faz 
necessário conhecer, o que já existe na literatura. Com 
este projeto, queremos dar uma pequena contribuição 
teórica e empírica sobre o assunto, que sempre existiu, 
porém de forma ainda não suficientemente visibilizada.
Como toda a problemática criada atualmente, em rela-
ção à convivência em um meio social que é a escola, e o 
aumento exponencial da violência entre os jovens, com 
atitudes agressivas muitas delas geradas em conceitos 
banais nas aulas de Educação Física. Este projeto tem 
como intuito analisar, como se manifesta o processo de 
bullying na vida dos alunos, dentro do contexto da Edu-
cação Física escolar. Onde abordaremos algo do cotidia-
no de milhares de professores e alunos, não só da rede 
pública, mas em todo o âmbito educacional e também 
na sociedade.

A indisciplinA como retrocesso nA 
AprendizAgem dos Alunos do 6º A 9º 
Ano dA escolA estAduAl prof. 
gilberto mestrinho em nhAmundá

COORDENADOR: seRLy cosTa Rocha

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof. 
Gilberto Mestrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A escola assim como a sociedade, sempre 
foi palco de diferenças individuais, nela se manifestam 
inúmeros comportamentos, entre eles está: a Indisci-
plina , que sempre foi vista como forma de repressão 
ou uma ameaça ao espirito democrático. A indisciplina 
conceituada no dicionário Aurélio (2005) é um “proce-
dimento, ato ou dito contrario a disciplina, desobediên-
cia; desordem; rebelião”. Já a disciplina é o “Conjunto 
de regras éticas utilizadas para atingir um objetivo ou 
um resultado com menos recurso e em menos tempo. 
Portanto disciplina é competência e qualidade de vida. 
Diante dessa realidade, surge então a necessidade de 
se trabalhar o Projeto: A indisciplina como retrocesso na 
aprendizagem dos alunos do 6º a 9º ano da Escola Es-
tadual Prof. Gilberto Mestrinho em Nhamundá. Tendo 
como objetivo principal Compreender como a indiscipli-
na pode causar prejuízos á aprendizagem dos alunos do 
6º a 9º ano da Escola Estadual Prof. Gilberto Mestrinho 
em Nhamundá.



EDITAL 2018 - PCE A
A influênciA dA glicemiA nA 
AprendizAgem dos Alunos dA escolA 
municipAl mAdre terezA de cAlcutá

COORDENADOR: aRThuR Junio de moRaes 
casTRo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal Madre 
Tereza de Calcutá

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A aprendizagem escolar dos jovens é influen-
ciada por diversos fatores individuais e ambientais. um 
deles é a alimentação, acredita-se que alimentar-se bem 
pode promover o desenvolvimento intelectual dos alu-
nos. Por outro lado, a má alimentação pode dificultar o 
processo de aprendizagem e o déficit de atenção du-
rante as aulas. Desta forma o presente projeto propõe 
avaliar a relação do rendimento escolar dos alunos de 
nível fundamental de uma escola municipal de Manaus 
com os níveis de glicemia. O estudo será comparativo, 
prospectivo, com análise quantitativa e qualitativa. Se-
rão rastreados os alunos com baixo rendimento escolar 
nos primeiros bimestres do presente ano letivo, e em 
seguida serão monitorados em três meses pelos tes-
tes de níveis de glicemia quando os alunos estivem em 
jejum e desejum. Espera-se encontrar baixos níveis de 
glicemia em alunos de baixa aprendizagem e que estes 
estejam relacionados com o baixo rendimento escolar.

A influênciA dAs AulA de educAção 
físicA pArA educAção AlimentAr dos 
Alunos do 5° Ano nA escolA luizA de 
vAsconcelos diAs

COORDENADOR: dionizio de casTRo vicenTe

INsTITuIçãO ExECuTORA: LVD - Escola Estadual 
Professora Luiza de Vasconcelos Dias

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual 
Professora Luiza de Vasconcelos Dias

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A educação física contribui diretamente na 
formação global da personalidade da criança e do ado-
lescente, assegurando-lhe autonomia individual e sua 
integração no meio social e que utiliza como ferramen-
tas no processo educacional os temas transversais de 
saúde, exercícios físicos, os jogos e os desportos, cuja 
finalidade é de contribuir para adaptação biológica e 
social do indivíduo. Visando a realidade da Escola Es-
tadual Luíza de Vasconcelos Dias o projeto tem como 
finalidade analisar a influência das aulas de educação 
física sobre certos distúrbios concernentes aos hábitos 
alimentares que hoje na atualidade e o mal que aflige 
o século onde vemos cada vez mais cedo comprovado 
através de estudos de casos o alto índice de obesidade 
infantil crescendo em nossa sociedade escolar por esse 
motivo o presente projeto destinasse a análise dos refe-
ridos alunos para uma alerta a nossa comunidade esco-
lar o perigo de ter hábitos alimentares errôneos.

A influênciA dAs mitologiAs e lendAs 
nA formAção linguísticA, culturAl e 
literáriA do povo AmAzonense 

COORDENADOR: RawLison PedRosa da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal Abilio 
Alencar

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O corpo discente da Escola Municipal Abílio 
Alencar ao longo dos anos tem apresentado déficit cog-
nitivo em relação à leitura, fato destacado por falta do 
hábito de ler bons livros, em especial leituras literárias 
de qualidade, tal fato contribui para um baixo rendimen-
to em avaliações que necessitam de uma análise inter-
pretativa. Dai, faz-se necessário trazer para sala de aula 
os clássicos da Mitologia Grega e das lendas amazônicas 
como uma ferramenta de aquisição para a leitura. neste 
contexto a escola irá proporcionar atividades diversifi-
cadas tanto no desenvolvimento da escrita quanto da 
oralidade, visando uma melhoria na qualidade do ensi-
no-aprendizagem de seus alunos. Essas atividades dar-
se-ão em recursos didáticos na sala de aula e Telecentro, 
utilizando-se de recursos tecnológicos, proporcionando 
atividades diversificadas como: apresentações cênicas, 
seminários, debates, relatos, produções narrativas e po-
esias.



EDITAL 2018 - PCEA
A mAtemáticA nAs águAs 2: Análise 
dos impActos AmbientAis no igArApÉ 
do tAncredo neves

COORDENADOR: vandeRLan PeReiRa da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal Jorge de 
Resende sobrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: o projeto visa estabelecer uma relação de 
confiança com os alunos na disciplina de Matemática 
pois isso sempre foi um desafio para os educadores da 
área. Além disso, conteúdos dissociados da realidade, 
onde se aprende sem saber o real significado da apli-
cação prática para tal conhecimento, fizeram com que 
essa disciplina fosse uma das menos desejadas pelos 
estudantes. 
Diante dessa realidade, em 2016, criamos um Projeto 
intitulado “A Matemática nas Águas” onde procuramos 
desmistificar o estudo dessa disciplina e pudemos iden-
tificar situações do dia a dia em que ela se apresentava 
inserida nas mais variadas situações. 
Como em nossa região temos um fenômeno típico onde 
a subida e descida das águas e as chuvas influenciam di-
retamente na vida das pessoas, aproveitamos esse tema 
para aprofundar os conteúdos matemáticos.

A mAtemáticA no cotidiAno dos 
Alunos dA e.m. AnAstácio Assunção: 
estudo dA vAriAção do preço dA 
cestA básicA no bAirro são lázAro

COORDENADOR: andRéa emíLia Xaud do 
nascimenTo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal Anastácio 
assunção

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Na atualidade, diante de uma sociedade con-
sumista e acomodada, se faz necessário alertar nossos 
educandos em relação ao seu papel na sociedade. Para 
isso é necessário que conheçam a realidade dos pre-
ços que são praticados nos diversos seguimentos e em 
particular nos supermercados, que sejam capazes de 
identificar as variações de preços, bem como a quali-
dade dos produtos, visando dessa forma criar cidadãos 
críticos e atuantes. A partir dessa constatação, justifica-
se a realização do presente projeto. A proposta é lançar 
uma ideia desafiadora para os alunos pesquisadores do 
Ensino Fundamental ao propósito da pesquisa. Consiste 
em aprender determinados cálculos de posse de uma 
calculadora ou qualquer outro equipamento moderno 
como celulares, que possuam o aplicativo contendo os 
algoritmos necessários para fazer os cálculos desejados. 

A mAtemáticA no futebol

COORDENADOR: geRbeRson vieiRa de oLiveiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual senador 
João Bosco R. de Lima

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: diante da necessidade de levar o conheci-
mento adquirido em sala de aula e aplicá-lo ao nosso 
dia-a-dia, temos que abusar da criatividade, inventar e 
falar a linguagem que o aluno consiga entender de for-
ma fácil, prazerosa e interessante.
A Geometria é descrita como um corpo de conheci-
mentos fundamental para a compreensão do mundo e 
participação ativa do homem na sociedade, pois facilita 
a resolução de problemas de diversas áreas do conhe-
cimento e desenvolve o raciocínio visual. Está presente 
no dia-a-dia como nas embalagens dos produtos, na 
arquitetura das casas e edifícios, na planta de terrenos, 
no artesanato e na tecelagem, nos campos de futebol e 
quadras de esporte, nas coreografias das danças e até 
na grafia das letras. Em inúmeras ocasiões, precisamos 
observar o espaço tridimensional como, por exemplo, 
na localização e na trajetória de objetos e na melhor 
ocupação de espaços (FILLOS, 2006).
O presente projeto apresentará a matemática nos jogos 
de futebol. Em ano de copa do mundo é importante 
mostrar além dos saldos de gols, a matemática literal-
mente entrar em campo a cada jogo.



EDITAL 2018 - PCE A
A músicA AmAzonense como 
instrumento de críticA sociAl nA e.m 
AnAstácio Assunção: um olhAr 
sobre o cAntor nicolAs Júnior

COORDENADOR: viLma mendes maRiaLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal Anastácio 
assunção

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A música é uma das principais ferramentas 
de comunicação entre os homens, pois ela tem a capaci-
dade de transmitir conceitos, valores, filosofias. Sempre 
irá dizer algo sobre a vida ou sobre as ações humanas, 
seja ela religiosa, sensual, romântica ou social. A Música 
Popular Amazonense é um segmento artístico brasileiro 
que vem sendo desenvolvido em toda a região Norte, 
sobretudo no Estado do Amazonas, onde determina-
das músicas, ritmos e danças retratam a regionalidade, 
resgatam a História e conduzem a uma crítica social 
refinada, introduzidas nos sons de instrumentos que 
dão forma musical ao canto ritual dos povos da flores-
ta. Eventualmente, algumas canções são utilizadas por 
professores e alunos como recurso didático, a fim de 
abordar situações da sociedade como, por exemplo, o 
racismo, a miséria, corrupção, violência, política dentre 
outros. Com isso, percebemos que a música popular 
amazonense se apresenta como um potencial instru-
mento de crítica social, sendo uma linguagem artística 
de grande popularidade, que frequentemente é utiliza-
da pelos músicos como forma de mandarem seu “reca-
do”. 

A músicA como recurso didático no 
ensino dA filosofiA em turmAs de 
educAção de Jovens e Adultos dA 
escolA estAduAl professorA mirtes 
rosA mendes de mendonçA limA, 
itAcoAtiArA, Am

COORDENADOR: FRancivan dias de souza

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual 
Professora Luiza de Vasconcelos Dias

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Esta pesquisa objetiva analisar a música 
como recurso didático utilizado para apoiar o Ensino 
de Filosofia na modalidade de Educação de Jovens 
e Adultos, possibilitando pensar a ação docente por 
meio dos conceitos da proposta curricular com o 
uso das letras das músicas. A sua relevância justifi-
ca-se pelo fato de que o processo educativo escolar 
requer que o professor crie novas estratégias de en-
sino e utilize recursos diferenciados, buscando uma 
aprendizagem que seja favorável à compreensão de 
mundo e a reflexão crítica dos alunos. Com isso, es-
pera-se auxiliar a sistematização do uso da música 
na sala de aula e suas possibilidades de aplicação 
para apoiar o Ensino de Filosofia na EJA por meio de 
um direcionamento didático disponível e acessível 
tanto ao professor quanto ao aluno.

A pAlAvrA não tem cor: um breve 
estudo de contos  e lendAs 
AfricAnos, pArA conhecer A 
influenciA dA culturA AfricAnA nA 
formAção dA línguA brAsileirA

COORDENADOR: auXiLiadoRa Fonseca 
machado

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual deputado 
Gláucio Gonçalves

DuRAçãO: 6 Meses

sÍNTEsE DO PROjETO: Com a divulgação dos Parâme-
tros curriculares nacionais – documentos originados 
com vistas a fornecer diretrizes nacionais para o ensino 
– pelo governo federal, em 1998, foi conferido ao texto 
a importância de “unidade de ensino” e aos gêneros a 
de “objeto de ensino” das aulas de Língua Portuguesa 
(BRASIL, 1998, pg.23). Ainda no que preconiza os PCNS 
o aluno do ensino fundamental através da disciplina de 
Língua Portuguesa deve conhecer e valorizar a plurali-
dade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 
aspectos socioculturais de outros povos e nações, po-
sicionam-se contra qualquer discriminação baseada 
em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de 
sexo, de etnia ou outra característica individual e social. 
Partindo desse viés, busca-se a valorização do ensino da 
Língua Portuguesa como uma disciplina que orienta não 
somente em questões formais da gramática normativa 
e as produções textuais, mas uma disciplina a qual bus-
ca humanizar o ensino através de gêneros textuais que 
informam, que acrescentam para a formação cidadã dos 
alunos. 



EDITAL 2018 - PCEA
A percepção do uso dA línguA de 
sinais - liBRas - poR alUnos do ensino 
mÉdio dA escolA Jorge kArAm neto

COORDENADOR: Lidiana canTo FigueiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Profº. Jorge 
Karam neto

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: o ensino de Libras tornou-se uma necessida-
de nas escolas públicas regulares, pois, para promover a 
real valorização da linguagem e cultura surda, faz-se ne-
cessário a inclusão, e é fundamental para a construção 
de uma sociedade mais justa e com direitos iguais, visto 
que a igualdade e o respeito às diferenças devem ser 
prioridade na educação. 
Os fatores que dificultam a implementação do ensino 
de libras nas escolas da rede pública são vários: estrutu-
ra física, intérpretes ou professores intérpretes e mate-
riais para apoio visual do aluno surdo. Essa problemática 
acaba,ao invés de incluir, excluir. A Constituição Federal 
de 1988, no seu capítulo II, artigo 208, inciso III, afirma 
que é dever do Estado com a educação garantir o aten-
dimento educacional especializado aos portadores de 
deficiências, principalmente na rede regular de ensino. 

A percepção dos estudAntes sobre A 
cArtogrAfiA escolAr no ensino 
fundAmentAl nA escolA estAduAl 
getÚlio VaRgas, manaUs-am

COORDENADOR: diLson gomes nascimenTo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Getúlio 
vargas

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto tematiza uma área importante do 
ensino de geografia, porém, por vezes não tratada com 
a devida atenção nas escolas de ensino fundamental e/
ou médio. A atuação docente no ensino da cartografia 
escolar deve considerar tanto os conhecimentos cienti-
ficamente produzidos quanto os conhecimentos que o 
estudante traz consigo. Desse modo, é preciso compre-
ender como o estudante de ensino fundamental perce-
be a cartografia, qual a sua utilidade e, como a carto-
grafia poderia ser mais útil no cotidiano dos alunos. De 
posse destas informações acreditemos que podemos 
construir uma proposta de ensino de cartografia mais 
adequada às necessidades e expectativas dos estudan-
tes, contribuindo assim, para uma maior aproximação 
entre a cartografia escolar com os conhecimentos car-
tográficos dos mesmos.

A práticA de interpretAção textuAl 
como fAtor influenciAdor no 
desempenho escolAr

COORDENADOR: JandeRLei maRques seRRao

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professor 
Ronaldo Marques da Silva

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Levando em consideração a necessidade 
de se aprofundar a prática de interpretação textual em 
sala de aula, devido à grande carência generalizada no 
que se refere ao entendimento do que se lê por parte 
dos alunos, faz-se necessário um olhar mais pragmáti-
co para essa questão tão importante e que influencia 
grandemente o desempenho escolar dos alunos. Ora, 
é sabido que Interpretar um texto é entender o que se 
está lendo. Quando o aluno entende o que está escrito, 
o texto passa a ter significado e importância para ele. 
Passa a ser um fonte de informação e aprendizagem. 
Nesse sentido a interpretação supõe um novo texto. 
Significando abertura, criação e ampliação para novos 
horizontes. Mas, o que vemos em sala de aula são alu-
nos que apenas decodificam os sinais e não entendem 
o que está escrito, isto é, têm grande dificuldade na in-
terpretação de textos. 



EDITAL 2018 - PCE A
A práxis ArtísticA contribuindo pArA 
A AprendizAgem e A formAção 
integrAl dos Alunos

COORDENADOR: FRancisco Jayme coRdeiRo da 
cosTa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof.Djalma 
da C. Batista

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto intitulado “A práxis artística con-
tribuindo para a aprendizagem e a formação integral 
dos alunos” visa usar o potencial transformador e refle-
xivo das artes com intuito de melhorar e conscientizar 
os alunos colocando-os como protagonistas, criando 
espaços de troca deixando-os como sujeitos ativos na 
construção de conhecimentos, para isso emprega-se a 
interdisciplinaridade das artes de modo a desenvolver 
as diversas inteligências (GARDNER, 1995): linguística, 
lógico-matemática, espacial, musical, corporal-cinesté-
sica, naturalista, intrapessoal e a interpessoal. Refletindo 
a partir da perspectiva de Gardner, surge nossa questão 
norteadora: As inteligências múltiplas dos alunos são 
estimuladas artisticamente no cotidiano escolar?
Partindo dessa problemática, este focaliza nesses as-
pectos mencionados anteriormente e nos valores so-
ciais/culturais da sociedade vendo o ser humano como 
sujeito composto por diversas inteligências inter-rela-
cionadas, buscando o desenvolvimento nos aspectos 
cognitivos juntamente com afetivo, social e físico

A produção de contos literários e 
suA difusão em livro digitAl

COORDENADOR: daRio augusTo de Lima

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal ana maria 
de Souza Barros

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Como se percebe, a prática da escrita é um 
grande desafio nas escolas públicas, uma vez que nem 
todo mundo dá total importância para essa atividade. 
O que se vê são alunos, muitas vezes, desmotivados a 
escreverem, ou por não terem o hábito dessa prática 
ou por terem que escrever sobre temas que não lhes 
agradam. É interessante que os alunos escrevam tex-
tos que possam ser compartilhados com outros alunos 
da escola e até mesmo para outras pessoas fora da es-
cola. O professor precisa promover atividades com os 
textos redigidos pelos alunos para que, dessa forma, os 
estudantes se sintam motivados a produzir bons textos 
para que outros possam lê-los. De acordo com Possenti 
(1998), a escola deve incentivar os alunos a lerem e es-
creverem, na própria sala de aula, textos relacionados 
com política, economia, educação etc. Isso os ajudaria 
a prepararem-se melhor para a vida adulta, já que, além 
de entenderem melhor o valor do estudo, ficariam mo-
tivados e compreenderiam, por meio dos textos, melhor 
o mundo e o lugar em que vivem. 

A quAlidAde dA AlimentAção dos 
Alunos dA escolA bAlbinA 
mestRinho/BoRBa - am

COORDENADOR: FRancisLane PeiXoTo 
RodRigues

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual balbina 
mestrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto intitulado A qualidade da alimen-
tação dos alunos da escola estadual balbina mestrinho 
se faz necessário por diversos fatores, observa-se que 
na referida escola muitos alunos, tem problemas em 
aceitar alimentações como: hortaliças, legumes, carne, 
peixe entre outros alimentos que fazem bem a saúde. 
Muitos preferem se alimentar de alimentos que não 
apresentam nutrientes necessários para uma vida sau-
dável. 
Como a escola Balbina Mestrinho é de tempo integral, 
os alunos fazem três refeições ao dia e para isso pre-
cisam estarem bem orientados sobre a importância da 
alimentação oferecida pela escola. Mas de que maneira 
os educandos podem receber orientações relacionadas 
a prática de hábitos alimentares saudáveis? Como a es-
cola pode contribuir para a melhoria da alimentação dos 
alunos? O que os professores, em especial os de ciên-
cias podem trabalhar na sala de aula que possa motivar 
os alunos a prática de uma boa alimentação?



EDITAL 2018 - PCEA
A químicA e o reAproveitAmento dos 
resíduos de espÉcies AmAzÔnicAs

COORDENADOR: Jonas de souza oLiveiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual dorval 
Porto

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A presente pesquisa, busca identificar na li-
teratura, as principais técnicas de reaproveitamento de 
resíduos de espécie amazônica, com o intuito de dimi-
nuir a quantidade de resíduos que são descartados em 
aterros sanitários, visando criar novos subprodutos que 
sejam relevantes para a sociedade. Nessa perspectiva, 
além de contribuir com o reaproveitamento, o projeto 
será útil economicamente, pois a partir dos subprodu-
tos formados, a população poderá utilizá-los para ob-
tenção de renda. Os principais resíduos que serão pes-
quisados partirão desde os talos, às sementes, cascas, 
talos e caroços dos frutos da região.

A reAlidAde virtuAl em sAlA de AulA 
como bAse pArA A AprendizAgem 
contextuAlizAdA e significAtivA

COORDENADOR: PauLo RaPhaeL PeReiRa 
meLanias

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof.Djalma 
da C. Batista

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: entendendo a educação como um direito de 
todos os cidadãos, o alicerce de uma vida futura pessoal 
e profissional, dependente principalmente do aprendi-
zado, nota-se hoje que, a atividade escolar é cada vez 
mais voltada para a praticidade, para a informação ime-
diata e porquê não, imersiva? Como proporcionar ao 
aluno, deparar-se com a própria realidade, observando 
os acertos e erros que a sociedade e o indivíduo come-
tem?
A tecnologia vem conquistando muita influência na so-
ciedade através dos seus vários instrumentos de mídias, 
ela é responsável pelo grande volume de informações 
que são lançadas pelo mundo a todo instante. Hoje, 
existem muitas formas de ensino/aprendizagem, de ex-
por ideias e experiências, e trabalhar junto às novidades 
tecnológicas só desperta mais o interesse e o engaja-
mento do público alvo, os alunos.

A relAção do cotidiAno do Aluno 
com os conceitos mAtemáticos

COORDENADOR: daRLen Leão da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual vasco 
Vasques

DuRAçãO: 6 Meses

sPROjETO: O projeto ‘A relação do cotidiano do aluno 
com os conceitos matemáticos’, busca investigar e apli-
car a matemática com o cotidiano do aluno, e assim su-
perar diversos obstáculos encontrados na sala de aula, 
para que haja uma reflexão e uma mudança da visão do 
aluno em relação a Matemática. Procurando, assim fixar 
com maior clareza cada conceito e desta forma aplicá- 
los em situação reais do dia a dia. O objetivo da pesquisa 
é analisar e utilizar situações cotidianas em que a mate-
mática está presente, além da influência e a importân-
cia da matemática para a vida do aluno, e desta forma, 
contribuir para a construção de novos conhecimentos. 
A metodologia que será aplicada primeiramente é a in-
vestigação do pensamento do aluno, quais os conceitos 
da matemática que o aluno consegue relacionar com o 
seu cotidiano, o que o aluno pensa sobre a Matemáti-
ca, seu significado para a sua vida, qual a visão que ele 
possui dos conceitos matemáticos fora da sala de aula, 
e assim fazê-lo refletir e aprender a principal influência 
da matemática para a sua vida.



EDITAL 2018 - PCE A
A sociAlizAção de Adolescentes e 
Jovens, sem o uso de drogAs

COORDENADOR: maRLyanne soFia da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: EETI José Holanda 
cavalcante

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: É notório que o consumo de drogas é algo 
que se faz presente em todas as sociedades, e atinge 
diferentes tipos de públicos. Não diferente de outros 
lugares, o município de Borba também sofre as conse-
quências desse problema. A escola, como instituição 
social e parte integradora, de tal sociedade, não pode fi-
car isenta de tornar-se uma grande força em combate a 
este mal. Dessa maneira, a EETI José Holanda Cavalcan-
te, em meio a este projeto, mobiliza-se em promover a 
socialização de seus educandos (adolescentes e jovens), 
sem o uso de drogas.
A intenção é levar os adolescentes e jovens a refleti-
rem sobre si, dentro de um sistema social excludente, 
sistema esse que pode levá-los ao esgoto do submun-
do das drogas e posteriormente à criminalidade. Faz-se 
necessário também, mostrar aos adolescente e jovens, 
que o consumo de drogas, em suas faixas etárias, é bem 
elevado, sendo por isso, que a escola passou a dar uma 
atenção maior a esses fatores que podem viabilizar o 
contato de seus educandos com as drogas.

A suA Atitude pode prevenir e deter 
As queimAdAs urbAnAs

COORDENADOR: chRysTianne Regina moReiRa 
DÁCIO BRANDãO

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA:  escola estadual Prefeito 
donga michiles

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente projeto tem como principal fina-
lidade conscientizar a população sobre a importância 
da redução do número de queimadas no município de 
Maués-AM. Especificamente procurará conscientizar 
os discentes e a comunidade quanto aos riscos que as 
queimadas urbanas podem causar ao ambiente e a saú-
de. A atividade justifica-se, pois, as queimadas e todo 
ato que prejudica a saúde pública, assim como o meio 
ambiente é crime. Além de ser criminosa, as queimadas 
causam vários problemas à humanidade, principalmen-
te no que se refere às doenças respiratórias através da 
produção de gases nocivos à saúde humana. Tendo 
como público alvo os discentes e a comunidade em ge-
ral, a atividade será estruturada com a realização de um 
ciclo de palestras na escola e uma orientação educati-
va na comunidade enfatizando os problemas causados 
pelas queimadas. Espera-se, sensibilizar a população de 
Maués, quanto a queima do lixo produzido nas residên-
cias, para que se tornem cidadãos conscientes quanto 
aos riscos e problemas, assim como seus direitos e de-
veres. Além disso, tornar os alunos interlocutores no es-
paço escolar e a comunidade, para a expansão da edu-
cação ambiental.

A tecnologiA como elemento de 
incentivo à leiturA

COORDENADOR: Tayana Reis do vaLe 
nascimenTo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Leopoldo 
neves

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Com o advento da tecnologia, ampliou-se o 
universo da matéria escrita, assim, podemos acreditar 
que a tecnologia afeta os hábitos de leitura dos alunos 
e não pode ser ignorada. Os estudantes que serão con-
templados nesse projeto serão das turmas do 9º ano da 
E. E. Leopoldo Neves, pois em breve estarão no Ensino 
Médio e precisam ser leitores críticos e formadores de 
opinião.
Percebe-se que o adolescente considera a leitura de 
obras literárias como uma atividade penosa, portanto é 
de fundamental importância que a Escola reverta essa 
atitude dos discentes e incentive-os a descobrir o signi-
ficado da leitura para a vida.
A proposta do projeto é investigar se os alunos têm 
acesso a esses equipamentos tecnológicos (Internet, 
celulares, computadores) e se a tecnologia incentiva os 
estudantes a ter o hábito de ler, que tem se perdido a 
cada dia que passa. 



EDITAL 2018 - PCEA
A utilizAção dA literAturA de cor-
del no ensino de geogrAfiA como 
instrumento no processo en-
sino-apRendizagem no pRoJeto 
AvAnçAr

COORDENADOR: eLainy duque de souza

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof. 
Aderson de Menezes

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O Ensino de Geografia como ciência e sua 
relação com o meio natural, o qual a sociedade exerce 
influência e o modifica, se constitui como instrumento 
primordial no processo de ensino aprendizagem, contri-
buindo assim, para uma aprendizagem mais significativa 
e completa.
Compreender a Geografia enquanto Ciência que tem 
como seu principal objeto de estudo o espaço geográfi-
co é algo que transcende a leitura do seu espaço global, 
isso se faz a partir de uma leitura da realidade de fatos 
do cotidiano, sendo necessário priorizar a Geografia 
como produto de transformação das relações sociais 
oriundas no espaço ao qual estamos inseridos.

A utilizAção dA tÉcnicA de skimming 
como instrumento pArA A com-
preensão de texto em línguA ingle-
sA: um estudo de cAso no 1º Ano do 
ensino mÉdio

COORDENADOR: adRiana FeRnandes RabeLo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Dep. Vital 
de mendonça

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este projeto de pesquisa busca em sua es-
sência estudar a efetividade da aplicabilidade da técnica 
Skimming para leitura e compreensão de textos na lín-
gua inglesa para os alunos do 1º ano do ensino médio, 
pois tem-se percebido que estes apresentam apresen-
tam dificuldades para compreensão textual, ficando li-
mitados e dependente do dicionário, o que torna a lei-
tura lenta e cansativa, portanto será utilizada a técnica 
de Skimming para solucionar este problema. A técnica 
será ensinada através de aulas expositivas e de ações 
realizadas pelos alunos, uma vez que são eles os pro-
tagonistas que irão desenvolver a habilidade de leitura. 
ao desenvolver este projeto espera-se dos alunos um 
posicionamento ativo em relação à leitura e que estes 
possam dar continuidade na compreensão e interpreta-
ção de textos em inglês, visto que a agora possuem uma 
técnica que facilita a leitura. Espera-se também que os 
alunos estejam preparados em língua inglesa para reali-
zar os exames anuais para inserção no ensino superior, 
como ENEM, PSC e Vestibulares, visto que são exigên-
cias dos exames.

A vAriAção linguísticA dos pAíses 
hispânicos: um estudo  AtrAvÉs dA 
músicA

COORDENADOR: aRiane coeLho dos sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual solon de 
Lucena

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Conforme os Parâmetros Curriculares Na-
cionais (PCN) para o Ensino Médio, nesse nível de en-
sino, deve ser trabalhada uma língua estrangeira como 
segunda Língua, de forma a servir como instrumento de 
interação cultural, integração social e capacitação pro-
fissional, necessárias a boa preparação de futuros cida-
dãos, os quais logo serão inseridos de forma ativa na so-
ciedade em que vivem, e dentro em breve, tornar-se-ão 
importantes ferramentas de transformação social. A lín-
gua estrangeira moderna, considerada muitas vezes, de 
maneira injustificada, como pouco relevante, adquiriu a 
configuração de uma disciplina tão importante quanto 
qualquer outra do currículo escolar, pois do ponto de 
vista educacional, fornecerá um conhecimento de base 
à formação do indivíduo que servirá de subsídio para 
que o mesmo consiga adentrar de forma mais fácil no 
mercado de trabalho. Sendo assim, a Língua estrangeira 
é considerada atualmente essencial, por permitir que o 
estudante aproxime-se e integre-se a esse mundo glo-
balizado.



EDITAL 2018 - PCE A
Acidentes ofídicos nA comunidAde 
tefeense

COORDENADOR: JezReeL LoPes PiRes

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual São José

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Será analisado, retrospectivamente casos de 
acidentes por serpentes ocorridos nas zonas urbana e 
rural do município de Tefé. O período a ser estudado 
compreende janeiro de 2017 a agosto de 2018.
Para a realização desse trabalho serão analisadas as 
variáveis relacionadas ao acidente, a vitima, sexo, faixa 
etária, a serpente relatada (nome regional), para poste-
rior identificação pelo nome científico, a área do cor-
po afetada, zona onde ocorreu o acidente, situação de 
exposição ao acidente, usando um levantamento esta-
tístico sobre o índice de pessoas atendidas vitimas de 
acidentes ofídicos no Hospital Regional de Tefé.

Ações educAtivAs pArA o 
reAproveitAmento dA águA nA 
escolA estAduAl dom JAcson 
dAmAsceno rodrigues

COORDENADOR: RenaTa de souza Ramos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual dom 
Jacson damasceno Rodrigues

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: haja vista a preocupação a nível mundial 
pela falta de água, esse bem renovável cada vez mais se 
encontra ameaçado, contudo ainda somos privilegiados 
por tê-lo em abundância e é notória que este recurso 
não está sendo conservado, tendo em vista, buscou-
se a necessidade de sensibilizar a comunidade escolar 
para esta problemática. Neste sentido este projeto irá 
promover ações para se evitar desperdício de água na 
Escola Estadual Dom Jacson Damasceno Rodrigues.

Ações estrAtÉgicAs diferenciAdAs 
pArA A complementAção do 
Atendimento educAcionAl dos 
Alunos com trAnstorno do 
espectro AutistA nA sAlA de recursos 
multifuncionAis

COORDENADOR: evRen ney da siLva Jean

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Dep. Vital 
de mendonça

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: É perceptível que a demanda de pesqui-
sas na área da Educação Especial está aumentando na 
educação. Na literatura é possível encontrar vários tra-
balhos voltados para as especificidades do aluno com 
necessidades especiais, o que reforça a importância de 
investigações nas escolas sobre o atendimento educa-
cional especializado na perspectiva da educação inclu-
siva com esses alunos, que são público alvo. A pesquisa 
tem como objetivo elaborar ações estratégicas que faci-
litam o acesso do estudante com Transtorno do espec-
tro Autista ao conhecimento, à comunidade escolar e 
à convivência social, respeitando suas especificidades, 
favorecendo assim, a construção de habilidades e com-
petências para o seu pleno desenvolvimento. 
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AdAlberto vAlle digitAl: 
implementAção do uso de Ambientes 
virtuAis

COORDENADOR: LincoLn de sousa aRauJo 
FiLho

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual adalberto 
vale

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: as tecnologias digitais de informação e co-
municação (TDICs) têm redimensionado a vida cotidia-
na, o lazer, a cultura, as relações afetivas, o convívio pes-
soal, as atividades de trabalhos, educação e pesquisa, o 
processo de ensino-aprendizagem. As novas gerações, 
nascidas na cultura informatizada pós 1980, que acom-
panharam o desenvolvimento tecnológico, as mudan-
ças, e que foram e estão sendo alfabetizadas imersas 
em uma nova linguagem, a digital (GUIMARAES, 2012, 
p.363), “são portadoras de novas práticas comunicati-
vas, caracterizadas pela interatividade, pelo trabalho 
colaborativo em rede, afetando assim as relações entre 
sujeito e território, que deixam de ser dicotômicas, a 
partir da digitalização de ambientes interativos digitais” 
(DI FELICE, 2011 p.1).

AfrA Arvores frutíferAs dA região 
AmAzÔnicA

COORDENADOR: ieda maRia Rocha beRnaRdes

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal Pintor 
Leonardo da vinci

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A proposta do Projeto AFRA - Árvores Fru-
tíferas da Região Amazônica se resume no desenvolvi-
mento de atividades de educação ambiental e capacita-
ção para novos multiplicadores ambientais estimulando 
a mobilização social em torno de ações que promovam 
melhorias da qualidade ambiental de vida na escola, es-
paços públicos e comunidade atingida pelo projeto.
A experiência da professora com os alunos das escolas 
onde lecionou, bem como a percepção enquanto cida-
dã, fez despertar a necessidade de promover algo que 
mudasse a realidade ao seu redor. 
A falta de conhecimento dos alunos sobre frutas e árvo-
res típicas da própria região trouxe espanto, assim como 
a falta de espaços verdes e refrescantes em uma cidade 
quente no meio da floresta amazônica.
Tentando trazer para a prática o que os alunos apren-
diam apenas em livros sobre outras regiões e culturas 
e ignorando algo pertencente ao seu próprio meio, de-
senvolveu o projeto com o intuito de proporcionar o 
resgate cultural.

águA no contexto escolAr: umA 
vAlorizAção necessáriA

COORDENADOR: maRia ivone LoPes LamaRão 
monTeiRo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professor 
Ronaldo Marques da Silva

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A cada dia que se passa, as lutas enfrenta-
das para preservar a água se torna mais árdua, isso 
acontece por conta das atitudes impensadas por parte 
humanas. É comum, o ser humano acreditar que nun-
ca faltará, isso se explica pelo fato de a maior parte da 
superfície do nosso planeta ser coberta por água, sendo 
que a maior parte desta água (97%) é salgada e não está 
disponível para consumo humano, podendo ser encon-
trada nos mares e oceanos. Outros 2% formam geleiras 
inacessíveis. Sendo assim, o total de água doce do pla-
neta disponível para consumo é de apenas 1%. E, desse 
total de água doce, 97% estão armazenados em fontes 
subterrâneas.
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águA: essênciA dA vidA

COORDENADOR: José FeLiPe de souza PinheiRo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Marquês de 
Santa Cruz

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A água é um recurso natural necessário para 
a existência da vida. O Planeta terra é composto de 
70% de água, sendo 97% e 3%, água salgada e doce, 
respectivamente. O Brasil detém 12% da água doce do 
mundo, mas a crise hídrica vem sendo uns dos assuntos 
mais discutidos nos últimos anos no país, devido a pro-
blemas no abastecimento (VICTORINO, 2007; ANA, 
2014). A água nem sempre se apresenta de forma vi-
sível aos olhos, podendo ser encontrada no ar, nos rios, 
nos lençóis freáticos, nos vegetais, nas calotas polares 
e em todos os seres vivos. A ocorrência, circulação e 
distribuição da água em nosso planeta, bem como sua 
transformação natural para o estado sólido, líquido e 
gasoso, dependem exclusivamente da energia solar.

águA: preservAr pArA não AcAbAr

COORDENADOR: camiLa de bRiTo gomes

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual de Tempo 
Integral Eng. Prof. Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A água pode ter sua qualidade afetada pelas 
mais diversas atividades do homem, sejam elas domés-
ticas, comerciais ou industriais. “Sem um planejamento 
adequado ou uma política de crescimento sustentável, 
a degradação do meio ambiente pode ser irreversível” 
(Santos, 2004). A poluição da água, além de prejudicar 
e comprometer a sobrevivência de plantas e animais, 
provoca, também, graves consequências à saúde do ser 
humano, em razão do consumo de água de má quali-
dade, havendo sempre o risco de contrair várias doen-
ças provocadas por parasitas que podem levar à morte 
(Vieira, 2009). 
Embora politicas publicas possam ser implementadas 
para a redução de poluentes de rios e igarapés, é fun-
damental minimizar ao máximo os níveis de poluição, 
bem como conscientizar a população que a água, por 
ser um bem público, deve ser preservada e não poluída 
para que as futuras gerações também possam utilizar 
desse recurso que é um bem não renovável (PCN). 
algumas nascentes na cidade de manaus estão protegi-
das, mas não há um igarapé que não esteja contamina-
do (Azevedo, 2008). Mas a situação pode ser revertida, 
com investimento em saneamento básico e educação 
ambiental (Pereira, 2004). 

Alcoolismo nA AdolescênciA: 
AnAlise sob o uso de bebidAs 
AlcoólicAs entre os Alunos do 8º e 9º 
Ano do turno 
mAtutino dA escolA estAduAl 
professor sAmuel benchimol

COORDENADOR: macKson azevedo maFRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof. 
samuel benchimol

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: a escola estadual Professor samuel ben-
chimol, por muitos anos era tida como uma escola de 
péssima referência devido ao grande numero de ocor-
rências, na qual era relatada brigas, desacato a profes-
sores, uso de entorpecentes e principalmente o uso de 
bebidas alcoólicas entre os alunos, no entanto nos dias 
atuais a realidade e outra devido ao trabalho desenvol-
vido na referida escola os hábitos dos discentes estão 
mudando muito e com rapidez.
Neste sentido visando melhor o ambiente escolar, esta 
pesquisa fundamenta-se em mostrar em números o 
quantitativo de adolescentes do 8º e 9º ano do turno 
matutino que já fizeram o uso de bebidas alcoólicas, 
para que junto à equipe pedagógica da escola bem 
como com o apoio dos órgãos competentes possamos 
desenvolver ações como: Seminários, Palestras e ofici-
nas, que visem prevenir o consumo de bebidas alcoóli-
cas entre os alunos da referida escola.
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algoRitmo (pseUdocódigo): Uma 
AbordAgem pArA o ensino mÉdio

COORDENADOR: aRnaLdo machado da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Colégio Amazonense D. 
Pedro i

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Com o avanço da ciência e tecnologia, os 
programas computacionais tiveram uma grande contri-
buição na interdisciplinaridade não só resolvendo pro-
blemas de empresas grande porte, mas também usados 
nas escolas públicas e privadas através dos aplicativos 
de jogos infantis, nas mais variadas disciplinas como de 
ciências e matemática. Porém, a própria tecnologia exi-
ge indivíduos cada vez mais capacitados a usufruir des-
sa tecnologia, e não apenas alunos que utilizam como 
um simples usuário, pois esses aplicativos são criados 
através de algoritmo de programação (pseudocódigo).
A motivação principal é ampliar a o conhecimento do 
aluno oferecendo suporte para deixe de ser somente 
usuário e passe a compreender a programação e fun-
cionamento do algoritmo, pretendemos implementar o 
algoritmo de programação (pseudocódigo), utilizando o 
visual G uma plataforma grátis para no futuro aplicar em 
uma linguagem de programação de alto nível.

Alunos com deficiênciA intelectuAl e 
o Atendimento educAcionAl 
especializado-aee na e.e. andRé Vidal 
de aRaÚJo em manacapURU-am 

COORDENADOR: maRJoRye magaLhaes de 
mouRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual andre vidal 
de Araújo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este projeto de pesquisa busca verificar a 
contribuição do Atendimento Educacional Especializa-
do-AEE, no processo de ensino e aprendizagem do alu-
no com Deficiência Intelectual na Escola Estadual An-
dré Vidal de Araújo em Manacapuru/AM, tendo como 
público alvo alunos com Deficiências Intelectuais que 
recebem este atendimento. Na abordagem metodoló-
gica serão utilizadas as observações da prática diária 
do professor do AEE, entrevista semiestruturada com 
o professor e com os alunos, e questionário aberto a 
pedagoga da escola. Desta forma, este estudo torna-se 
relevante, visto que pesquisas em Educação Especial 
possibilita a reflexão de atitudes e práticas diária na 
escola, permitindo mudanças que fortaleça as Políticas 
Públicas, favorecendo a inclusão de todos.

AmAzÔniA: fotossíntese e vidA

COORDENADOR: aLeJandRo Rincón aRias

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual 
Waldemarina R. Ferreira

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Para evitar que o currículo escolar seja re-
duzido a conhecimentos técnicos, nomenclaturas e 
procedimentos é necessário contextualiza-lo para que 
seja significativo para o aluno. A Biologia no Ensino Mé-
dio aprofunda os conhecimentos obtidos pelos alunos 
no ensino fundamental afastando-o do conhecimento 
empírico ou do senso comum, considerar a Floresta 
Amazônica em sua complexidade permite identificar 
processos biológicos, químicos e físicos que podem ser 
abordados em sala de aula ajudando no processo de en-
sino e formando o conhecimento no aluno que lhe per-
mita refletir sobre aspectos complexos da sociedade.
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App: ferrAmentA que AuxiliA 
professores e Alunos em sAlA de 
AulA

COORDENADOR: cLaudio madson Lima 
veRonez

INsTITuIçãO ExECuTORA: eemgn - escola 
estadual Profª maria da graça nogueira

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Profª maria 
da graça nogueira

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A medida em que a humanidade avança, 
percebe-se que as informações viajam a uma velocida-
de cada vez mais alta, buscando-se chegar em deter-
minado resultado de forma segura, rápida e simples. A 
comunicação é o fator chave em qualquer meio e, na 
educação, pode-se dizer que seria a chave para chegar 
nos resultados tão esperados e sonhados por muitos 
países emergentes.
Acredita-se que os aplicativos são ferramentas que 
podem auxiliar todo o professor quanto ao aluno em 
busca de determinados objetivos. É notório poder en-
contrar pela rede mundial de computadores inúmeras 
ferramentas que atendam aos anseios de ambos os su-
jeitos foco deste projeto, entretanto, uma problemática 
a ser resolvida seria falta de internet à todos os usuários, 
principalmente os alunos.

Apps: os AplicAtivos de idiomAs como 
ferrAmentA nA AprendizAgem de in-
glês com Alunos do ensino mÉdio

COORDENADOR: KaTRiana Jacaúna FaRias 
FeRReiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Sen. João 
bosco R de Lima

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A pesquisa acerca de APPs: aplicativos de 
idiomas como ferramenta na aprendizagem de inglês 
com alunos do Ensino Médio que será desenvolvido na 
Escola Estadual “Senador João Bosco” no município de 
Parintins busca analisar a eficácia de aplicativos móveis, 
em particular, na aprendizagem de uma língua estran-
geira. Os aplicativos tornaram-se populares a partir de 
2008 e seu uso é uma atividade de rotina para a maioria 
das pessoas, pois hoje há apps para satisfazer as mais 
variadas necessidades. Porém, ainda é uma área a ser 
explorada, principalmente, no campo educacional. Por 
outro lado, há exemplos como o aplicativo do ENEM 
para orientar e ensinar aos alunos que prestarão o exa-
me. Há, portanto, uma infinidade de aplicativos para 
muitas finalidades, por isso de maneira preliminar, op-
tou-se por uma pesquisa rápida e básica na internet 
para que pudéssemos observar qual aplicativo gratuito 
apareceria entre os mais populares e que pudesse ser 
relacionado com a proposta de ensino de Língua inglesa 
para alunos da primeira série do Ensino Médio. Entre os 
muitos apps optou-se pelo duoLinguo

Aprendendo com A dAnçA nA escolA

COORDENADOR: MARIA DE FATIMA DO ROSÁRIO 
cavaLcanTe

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Lothar 
sussmann

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A ausência de ações voltadas para o desen-
volvimento de expressão corporal (Dança) na Escola es-
tadual Lothar Sussmann tem deixado alunos sem opor-
tunidades para desenvolverem diferentes habilidades 
tais como: manifestações culturais por meio da dança, 
habilidades corporais, entre outros conhecimentos que 
envolvem as manifestações artísticas.
Para a realização das ações voltadas para a prática da 
dança a escola deve propor oportunidades, assim tam-
bém como os professores de educação física e profes-
sores de Artes, porém por falta de projetos e iniciativas 
essa ação não vem ocorrendo na escola estadual Lothar 
Sussmann. 
De acordo com Souza (2012) “O ensino da dança nas 
escolas públicas brasileiras deve ser abordado dentro 
dos conteúdos de Educação Física (Jogos, Ginástica, 
Lutas, Dança e Atividades Rítmicas) e também de Arte”.
Assim, podemos perceber a importância das atividades 
envolvendo a dança, mas para isso é preciso que os pro-
fessores de educação física e ensino das artes desenvol-
vam projetos onde por meio possa ser possível a prática 
das atividades.
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AprendizAgem interdisciplinAr At-
rAvÉs dos Jogos lúdicos nA edu-
cAção físicA

COORDENADOR: FLaviane cabRaL cosTa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal José 
Tavares de macedo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: a interdisciplinaridade favorece ao estudan-
te reconhecer que os conteúdos estão articulados e, 
dessa forma pode contribuir para o desenvolvimento 
de um conhecimento mais integrado, contribuindo para 
que o aluno, assuma uma posição mais participativa no 
processo de aprendizagem. A Educação Física por estar 
dentro de um universo maior, que chamamos de Cul-
tura Corporal de Movimento é um campo fértil para o 
desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar. Com 
isso, no intuito de encorajar, incentivar e trazer novas 
perspectivas no processo aprendizagem a esse grupo 
de estudantes, este projeto visa auxiliar a aprendizagem 
interdisciplinar através de jogos lúdicos da educação fí-
sica, aproveitando o nível de conhecimento adquirido 
na escola e demonstrando a aplicabilidade prática dos 
conhecimentos destas disciplinas. Este projeto tem a 
parceria com Universidade Federal do Amazonas, onde 
acadêmicos do curso de Educação Física irão atuar como 
monitores nas atividades desenvolvidas na escola.

Arte circense nA escolA

COORDENADOR: ivaneide siLva da FRoTa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual danilo 
Corrêa

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A elaboração deste projeto, partiu da ne-
cessidade de regatar e levar a arte circense para a sala 
de aula como um instrumento que possibilita diversos 
aprendizados. O projeto Arte Circense na Escola tem 
como objetivo principal divulgar o potencial educativo, 
formativo e lúdico das atividades circenses, buscando o 
desenvolvimento integral, compreendendo os aspectos 
afetivos, cognitivos e sociais. Pretendemos ainda res-
saltar a importância do Circo enquanto parte relevante 
da cultura. Sendo assim, o projeto tem a finalidade de 
proporcionar atividades circenses dentro do conteúdo 
curricular investido na escola de maneira que possamos 
promover a compreensão, valorização e apropriação 
desta manifestação artística, através de uma aborda-
gem lúdica no âmbito pedagógico e, que também pos-
sibilite, a cada aluno, a descoberta de suas possibilida-
des físicas e expressivas. Com este projeto os alunos se 
beneficiarão de oficinas, atividades, e como ponto cul-
minante um espetáculo com apresentações feita pelos 
alunos sobre o que aprenderam no decorrer do projeto.

Arte com pApel reciclAdo: umA 
ferrAmentA no processo ensino 
AprendizAgem

COORDENADOR: mysheLLy sanTana queiRoz

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof.
Reinaldo Thompson

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: novas tecnologias surgem de tempos em 
tempos e podem modificar por completo toda uma 
metodologia de ensino. Mas, em uma época com tan-
tos aparatos tecnológicos disponíveis, ainda há quem 
aposte no mais simples e manual na hora de educar.
Trabalhos feitos à mão acabam estimulando mais o cé-
rebro. Pois, além de desenvolver o controle motor, os 
trabalhos manuais trazem relaxamento, tranquilidade, 
capacidade de concentração e alívio do estresse.
A arte tem um poder expressivo de representar idéias 
através de linguagens particulares, como a literatura, a 
dança, a música, o teatro, a arquitetura, a fotografia, o 
desenho, a pintura entre outras formas expressivas que 
a arte assume em nosso dia a dia.
A arte faz com que o ser humano possa criar processos 
e expressar sua capacidade artística e cultural e cada 
uma dessas linguagens , o significado de novas for-
mas de utilizá-la, sempre se aprimorando no decorrer 
dos anos. A partir do momento que ensinamos a arte 
na escola torna-se importante para o desenvolvimen-
to do cognitivo do alunos, ampliando a possibilidade de 
compreensão do conhecimento em uma escala que se 
estende as diversas áreas.
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Arte gráficA: A criAção de releiturAs 
ArtísticAs por meio dA tecnologiA 
digitAl

COORDENADOR: ana caRoLina de aLmeida 
camPos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof.Djalma 
da C. Batista

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto de pesquisa “Arte gráfica: a cria-
ção de releituras artísticas por meio da tecnologia di-
gital” tem como objetivo principal desenvolver a ca-
pacidade de criação artística do desenho utilizando a 
computação gráfica com os alunos do 8º Ano do Ensino 
Fundamental ii da escola estadual de Tempo integral 
Bilíngue Professor Djalma da Cunha Batista. A pesquisa 
oportunizará aos educandos o trabalho com releituras 
de obras modernas a partir de seus aspectos históricos, 
estéticos, e principalmente reflexivo a respeito da sua 
interpretação, oferecendo-lhes o que a autora, Ana Mae 
Barbosa, chamou de Proposta Triangular do Ensino da 
Arte, para garantir melhorias no ensino e aprendizagem 
artística, ou seja, a percepção é condição para a com-
preensão estética e artística. A metodologia tem um en-
foque qualitativo, realizada com os alunos da educação 
básica de uma escola pública de Manaus-Am. Espera-se 
que o aluno adquira um olhar mais sensível e até mesmo 
crítico sobre a arte e seja capaz de formar opinião críti-
ca, atento ao meio pelo qual está inserido, compreen-
dendo a estética e desenvolvendo conhecimento para 
construir personalidade crítica independente de ser re-
lacionado as artes.

árvores do bAirro sAntA luziA: 
observAção de espÉcies presentes no 
espAço urbAno próximo à escolA 
estAduAl leopoldo neves

COORDENADOR: maRconiLdo FaRias da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Leopoldo 
neves

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A arborização urbana é muito importante e 
tem a propriedade de proporcionar um ambiente físico 
saudável e está relacionada com a presença de espécies 
vegetais em espaços públicos como parques, ruas, ave-
nidas, jardins e praças. Atua diretamente sobre o con-
forto humano no ambiente por meio das características 
naturais das espécies, sendo desta maneira, um tema 
que vem se destacando nas discussões sobre os proble-
mas das cidades, na busca de maior qualidade de vida 
para a população. Contudo, é notório que, com o passar 
dos anos as áreas verdes têm diminuído consideravel-
mente no ambiente urbano.
Tem como objetivo principal fazer observação, registros 
e catalogação de espécies de árvores presentes em um 
recorte espacial que abrange as adjacências da E.E Le-
opoldo Neves. Será utilizado como balizador do nosso 
trabalho, o livro “Árvores de Manaus”, organizado pelos 
autores Prance e Silva (1975), que faz parte do acervo 
da biblioteca da referida escola. 

As AtividAdes culturAis, lAzer e di-
versão dos Adolescentes e Jovens 
no bAirro são JosÉ 1

COORDENADOR: nagiLa bReLaz baceLaR

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal alfredo 
Linhares

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O trabalho de pesquisa ‘As atividades cul-
turais, lazer e diversão dos adolescentes e jovens no 
Bairro São José 1’ tem como objetivo investigar as vi-
vências culturais e de lazer pela população adolescente 
deste bairro. Será realizado na Escola Municipal Alfredo 
Linhares, totalizando 200 alunos participantes na faixa 
etária entre 11 e 16 anos cursando do 6º ao 9º ano do 
ensino fundamental que responderão a questionário 
sobre o tema.
A proposta desta pesquisa é compreender de que for-
ma os alunos usam o espaço urbano para atividades de 
lazer e divertimento e se eles entendem a necessida-
de das atividades culturais para a qualidade de vida. É 
necessário desenvolver um estudo para compreender o 
que a juventude adota como atividades de entreteni-
mento em seu tempo livre e qual a relação entre a re-
creação e o desenvolvimento humano. Segundo Brêtas 
(1997), recreação pode ser entendida como o criar, o 
recrear e o recriar-se, que está intimamente atrelado à 
ação do homem sobre o mundo.



EDITAL 2018 - PCEA
As plAntAs e A quAlidAde AmbientAl

COORDENADOR: anna caRoLine dos sanTos 
mouRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Instituto de Natureza e 
cultura

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O estudo faz parte de um trabalho de mes-
trado realizado na Comunidade Santa Rita, no município 
de Benjamin Constant, Amazonas. Os moradores reali-
zam atividades de agricultura, pesca e caça, utilizando 
força de trabalho familiar e de vizinhos, por meio da aju-
da mútua, principalmente no plantio e na colheita das 
roças. Sendo verificado a presença de plantas indica-
doras da qualidade ambiental nos agroecossistemas da 
Comunidade Santa Rita, valorizando o saber local sobre 
essas plantas, buscando evidenciar plantas (espécies ou 
conjunto de espécies) que podem representam as pai-
sagens dos ambientes e indicar a qualidade dos diferen-
tes componentes dos sistemas de produção. Portanto, 
pretende-se aplicar esse material em escolas públicas 
do município que abrangem o ensino fundamental II e 
o ensino médio.

As questões sociAis, políticAs e de 
poder presentes em obrAs dA 
literAturA universAl

COORDENADOR: giseLLe de aRauJo moReiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Paula 
Ângela Frassinetti

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A literatura proporciona uma imersão a várias 
situações recorrentes na sociedade com uma linguagem 
diferente. Ao se falar de política, poder, liberdade de 
expressão e a forma de viver das pessoas, a literatura 
busca usar recursos estilísticos para expressar determi-
nados assuntos, tais como, um momento histórico, uma 
crítica social, uma crítica política, as relações e os valo-
res na sociedade em si em uma determinada época. É 
por este motivo que muitas obras se encontram como 
atemporais. Suas histórias sobrevivem e ainda explicam 
muito a atualidade. Este projeto procura abranger algu-
mas das obras da literatura universal que tem como um 
dos temas principais as relações políticas, as relações de 
poder em que se baseiam em uma crítica a sociedade 
ou ao governo em exercício. Sendo assim, estas leituras 
fazem com que os alunos ampliem o seu conhecimento 
de mundo, construam uma leitura crítica, desenvolvam 
um conhecimento histórico, geográfico, político e cor-
relacionem estes pontos levantados com a atualidade.

As tÉcnicAs do teAtro no processo 
de formAção do discente no ensino 
mÉdio dA escolA solon de lucenA

COORDENADOR: KaRina gRace maLTa Lemos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual solon de 
Lucena

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: segundo Proposta curricular de arte Para 
O Ensino Médio Arte é linguagem e, como tal, precisa 
ser compreendida como código em suas diversas repre-
sentações. Nesse sentido, o educando precisa reconhe-
cer os códigos, o texto, o canal e o contexto. Ler traz 
importantes e inegáveis benefícios. A oportunidade de 
ler em toda a sua amplitude, e aprender cada vez mais, 
representa um papel preponderante no despertar do 
interesse pela leitura, em qualquer etapa da vida, contri-
buindo para a formação e o enriquecimento cultural dos 
educandos, é na leitura podemos fazê-los experimentar 
novos ângulos, novas perspectivas na sua forma de ver 
o mundo... “ Entrar na pele dos personagens e sentir o 
que eles sentem...
O teatro nasceu entre os gregos na Antiguidade. A prin-
cipal alteração que tem experimentado, desde então, é 
quanto à sua função: tem servido para divertir, satiri-
zar a classe política, refletir sobre os problemas sociais, 
conscientizar as pessoas, fazer refletir sobre a própria 
condição humana. Para o dramaturgo alemão Bertolt 
Brecht, a principal função da atividade teatral é, entre-
tanto, a de proporcionar prazer. Um prazer que educa, 
conscientiza e diverte.



EDITAL 2018 - PCE A
AulAs experimentAis: otimizAndo o 
ensino de fisicA com Alunos do 
ensino medio nA escolA estAduAl 
professorA mAriA belem

COORDENADOR: domingos JuLho baRbosa 
RodRigues JunioR

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Profª. Maria 
Belém

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Existe um esforço de professores e pesqui-
sadores em ensino de física na tentativa de viabilizar o 
uso de laboratórios didáticos em apoio a atividades em 
sala de aula (BORGES, 2002). Um grande obstáculo a 
essa expectativa é a situação de muitas escolas que não 
dispõem de espaço e equipamentos adequados para 
a realização de experimentos pelos alunos ou mesmo 
pelo professor. 
Este projeto advém da necessidade de demonstrar ao 
aluno o quanto a física está próxima de sua vida, com o 
intuito de romper as barreiras da sala de aula e a teoria 
apresentada pelos livros didáticos, promovendo um en-
contro entre abstrato e concreto, ou entre imaginação 
e realidade. E que proporcione aos professores e alu-
nos da rede pública de ensino médio a oportunidade de 
ter contato com experimentos de Física, sem que sejam 
necessários grandes investimentos financeiros na aqui-
sição de equipamentos e de materiais de laboratório. 

AvAliAção dA compreensão de 
conhecimento físico de estudAntes 
A pArtir dA utilizAção de um sistemA 
de Aquecimento solAr domÉstico em 
um conJunto hAbitAcionAl no 
inteRioR do amazonas - a RelaÇÃo 
dAs esferAs ctsA

COORDENADOR: Jessica TaynaRa maRTins dos 
sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual alvaro maia

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: o trabalho a ser desenvolvido tem nature-
za qualitativa, direcionada a compreender os princípios 
físicos de um sistema de aquecimento solar doméstico 
instalado em um conjunto habitacional no interior do 
Amazonas a partir das esferas CTSA – Ciência, Tecno-
logia, Sociedade e Ambiente. Utilizaremos como refe-
rencial teórico autores da alfabetização científica, com 
enfoque CTSA (CACHAPUZ et. al., 2011) e como refe-
rencial metodológico a Análise de Conteúdo (BARDIN, 
2011). A pesquisa será desenvolvida a partir encontros 
semanais, para levantamento do estado da arte refe-
rente e esse assunto, estudo dos temas relacionados 
ao funcionamento do aquecedor solar, elaboração das 
questões e construção do protótipo didático para apre-
sentação do trabalho à comunidade escolar. Todas as 
atividades serão realizadas pelos alunos, sob a supervi-
são da orientadora.

AvAliAção dA presençA de lArvAs de 
aedes aegypti (linnaeUs) e aedes 
alBopictUs (skUse) no entoRno da 
escolA municipAl professor pAulo 
cesAr dA silvA nonAto, locAlizAdA nA 
comunidAde do tiú mAnAus, Am, 
brAsil

COORDENADOR: dayanny da siLva andRade

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal Profº. 
Paulo César da Silva Nonato

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O mosquito Aedes aegpyti, (Linnaeus, 1762) 
e Aedes albopictus (Skuse, 1894) (Diptera: Culicidae), 
possuem origem africana e asiática, respectivamente, 
tiveram sua dispersão incrementada para outras partes 
do mundo por meio de suas formas imaturas em rotas 
marítimas comerciais (Borges 2001; Honório e Louren-
ço-de-Oliveira 2001).
o a aegypti é um mosquito de origem africana, encon-
trado principalmente, em países de clima tropical e sub-
tropical. Este diptero é o principal vetor de arboviroses 
como a da Febre amarela urbana e dos quatro sorotipos 
de Dengue em mais de cem países. Esse inseto possui 
coloração preta, manchas brancas por todo o corpo e 
um desenho no tórax em forma de lira, os machos são 
diferentes das fêmeas por possuírem antenas plumosas 
e palpos maiores. Atualmente, também foi encontrado 
contaminado com o vírus Chikungunya - e o zica virus.



EDITAL 2018 - PCEA - B
AvAliAção físicA de Adolescentes de 
13 A 15 Anos pArticipAntes do 
proJeto de dAnçA escolAr

COORDENADOR: mayaRa camPos RodRigues

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Colégio Militar da Polícia 
Militar do Amazonas

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Partindo do pressuposto de que adolescen-
tes necessitam de comunicação e expressão, o presen-
te projeto visa trabalhar com a linguagem corporal e a 
avaliação física utilizando diferentes atividades com o 
corpo, relacionadas também com a literatura, com jogos 
e brincadeiras englobando-os na dança.
Este trabalho tem como objetivo refletir a importância 
da dança na escola, através do projeto em desenvolvi-
mento, como um instrumento de preparação dos alu-
nos pesquisadores, para a formação de cidadãos críti-
cos, participativos e responsáveis. A dança, sendo uma 
experiência corporal, possibilitará aos alunos novas for-
mas de expressão e comunicação, levando-os à desco-
berta da sua linguagem corporal, que contribuirá para o 
processo ensino aprendizagem, assim como instrumen-
to de desenvolvimento motor e educacional visando 
desenvolver suas competências sociais e comunicati-
vas, essenciais para o seu processo de desenvolvimento 
particular e social, ao mesmo tempo em que se constitui 
um instrumento pedagógico que tem sido ferramenta 
importantíssima no auxílio dos conteúdos escolares.

bAdminton no vitAl: AmpliAndo A 
culturA esportivA

COORDENADOR: Rosany da siLva nascimenTo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Dep. Vital 
de mendonça

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto visa disseminar uma nova prática 
esportiva, diferenciada das praticadas regularmente e 
um meio de difundir esta modalidade não muito conhe-
cida em nossa cidade, com objetivo de provocar inte-
resse pela atividade física, permitir a inclusão social de 
adolescentes com dificuldades em outras atividades e 
ensinar valores de cidadania como: disciplina, coopera-
ção, valorização, honestidade, e companheirismo. Além 
disso, o mesmo processo dará oportunidade de desen-
volver as principais capacidades físicas e que se aprenda 
e pratique essa modalidade, como uma forma de lazer 
e integração.

bAtAlhA nAvAl de itAcoAtiArA: umA 
reflexão históricA nA contemporA-
neidAde

COORDENADOR: simoniLdes mendonça da 
cosTa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professor 
Ronaldo Marques da Silva

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Em 24 de agosto de 1932, na frente da ci-
dade de Itacoatiara, no Amazonas, aconteceu a célebre 
Batalha Naval de Itacoatiara envolvendo os navios Ingá 
e Baependi dos legalistas da constitucionalista de São 
Paulo. Os legalistas saíram da capital do Amazonas, Ma-
naus, para defender Itacoatiara, que defendia também 
a permanência de Vargas no poder. Os navios Jaguari-
be e Andirá estavam sob o comando dos rebeldes, que 
queriam a saída do presidente, eles vinham de Óbidos, 
Pará, com a finalidade de tomar o Amazonas. Já haviam 
rendido a cidade de Parintins e o próximo alvo seria Ita-
coatiara e depois Manaus. Neste contexto, observa-se 
que há uma grande dificuldade dos alunos de entender 
esse fato histórico tão relevante da história de Itacoatia-
ra. O projeto tem o intuito de possibilitar, também, uma 
reflexão sobre quais as influências da batalha naval na 
cidade de Itacoatiara, nos dias atuais. Portanto, verifica-
se a importância de se trabalhar este projeto, pois con-
tribuirá com o desenvolvimento da sociedade, no que 
tange a História de Itacoatiara.



EDITAL 2018 - PCE B
bitcoin school: trAbAlhAndo A 
mAtemáticA por meio dA moedA 
virtuAl

COORDENADOR: José RicaRdo FRança de 
oLiveiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal nossa 
senhora das graças

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este projeto de pesquisa tem por objetivo 
desenvolver um aplicativo (APP) educacional sobre as 
moedas virtuais (Bitcoins) para uso dos alunos nas esco-
las públicas do Amazonas, além de trabalhar a matemá-
tica de forma lúdica, tendo como principais aspectos o 
desenvolvimento das novas práticas monetárias virtuais 
no mundo digital. O projeto terá o auxílio do técnico em 
Ciência da Computação e futuro mestre, Leonardo Car-
neiro Marques, formado pela Universidade Federal do 
Amazonas no ano de 2017.

bobinA de teslA: históriA e 
construção didáticA

COORDENADOR: José bRuno dos sanTos 
baRbosa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual 
Desembargador André V. de Araújo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: o trabalho apresenta a construção de uma 
bobina de Tesla e sugere experimentos de alta tensão 
para serem demonstrados em sala de aula. Ao reprodu-
zir um de seus experimentos, a Bobina de Tesla, pode-
mos evidenciar a simplicidade e genialidade do inventor 
nas interpretações propostas. Portanto, este trabalho 
apresenta os aspectos da vida de nikola Tesla e a cons-
trução didática de uma bobina de Tesla com o objetivo 
de instigar alunos para refletir sobre o uso convencional 
das tecnologias que possuímos hoje.

brincAndo com A mAtemáticA: A 
importânciA do lúdico no processe 
de ensino-apRendizagem de alUnos 
do 6ª ano

COORDENADOR: nadiLson césaR oLiveiRa da 
siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual irmã 
gabrielle cogels

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Vivemos em uma época onde os avanços 
da tecnologia crescem de maneira acelerada em todos 
os âmbitos. Diante desse fato, faz-se necessário tomar 
como medidas educativas propostas que despertem 
o interesse pela aprendizagem. Trabalhar com o lúdico 
ainda é uma alternativa muito atraente e educativa. 
Portanto, propõe-se com esse projeto a descoberta de 
novas abordagens para o ensino da Matemática utili-
zando o lúdico.



EDITAL 2018 - PCEB - C
bullying: Ações preventivAs de Atos 
de violênciAs entre Alunos nA esco-
lA professorA mAriA belÉm, no muni-
cipio de bArreirinhA

COORDENADOR: iRaniLdo da cosTa baRbosa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Profª. Maria 
Belém

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: a agressividade entre crianças e adoles-
centes e jovens parece estar aumentando, porém este 
comportamento pode ser resultado de uma conduta 
menos repressiva em relação a este fenômeno. O outro 
lado, os adolescentes podem estar mais violentos como 
resposta à violência estrutural da sociedade. Concei-
tualmente, a violência pode ser considerada toda ação 
danosa à vida e à saúde do indivíduo, caracterizada por 
maus-tratos, cerceamento da liberdade ou imposição 
da força. As crianças, adolescentes e jovens. Sua maior 
vulnerabilidade e dependência são vítimas freqüentes 
de atos abusivos. Autores da linha psicanalítica tenta-
ram identificar aspectos determinantes da agressivida-
de na adolescência. Alguns consideram que o problema 
acontece devido a uma carência emocional experimen-
tada pelo jovem que se sente ferida; outros acreditam 
que as criança,adolescentes e jovens não teve fixados 
os seus limites, (Freitas, 2004).Diante disso, surgiu na 
Escola Estadual Professora Maria Belém a necessidade 
de se trabalhar um projeto que se possa , trocar e adqui-
rir informações sobre o assunto.

cAmpeonAto de futsAl nA escolA 
estAduAl enery bArbosA dos sAntos 
umA AnAlise pedAgógicA e disciplinA-
dorA

COORDENADOR: Keisy da siLva FeRnandes

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Esc. Est. Profª Enery 
barbosa dos santos

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O Projeto “Campeonato de Futsal na Esco-
la Estadual Professora Enery Barbosa dos Santos: Uma 
análise pedagógica e disciplinadora”, visa motivar os 
alunos a terem melhor desempenho nos estudos e no 
cumprimento do regime interno da escola.
a modalidade de Futsal como esporte nascido e estru-
turado sob a influência do futebol (FIGUEIREDO, 1996; 
HISTÓRIA DO FUTSAL, 1999) - que no Brasil tornou-se 
muito popular - nos últimos anos vem apresentado um 
crescimento como o do seu fato mais notório de popu-
laridade é visto nas escolas, clubes e associações, que 
encontraram, neste esporte, uma forma para substituir 
aquele futebol praticado pelas crianças nos campos de 
esquina ou em praças e que, ano a ano, tornam-se mais 
escassos.
Além de substituir estes espaços perdidos pelo futebol, 
o Futsal constituiu-se como principal fonte de busca 
para o futebol dos chamados “talentos desportivos”.

cApoeirA e educAção físicA escolAr: 
um estudo dA práticA dA cApoeirA 
entre Alunos dA rede estAduAl de 
ensino, no município de pArintins/Am

COORDENADOR: dougLas casTRo 
mascaRenhas

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual São José 
Operário

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A presente proposta tem como finalidade 
compreender como a Capoeira pode ser utilizada na 
educação Física escolar para a formação da cultura cor-
poral, bem como para a construção da cultura de paz 
entre alunos da rede estadual de ensino, no município 
de Parintins/Amazonas. Visando a concretude dos re-
sultados, traça-se como metodologia um conjunto de 
procedimentos que se delineiam por meio da pesquisa 
de natureza qualitativa, com uso de técnicas e ferra-
mentas com vistas a uma aproximação crítica da reali-
dade. Sendo assim, pretende-se trabalhar a contribui-
ção da capoeira na construção da cultura corporal e da 
cultura de paz a partir da visão de estudantes do Ensi-
no Fundamental da Escola Estadual São José Operário, 
bem como na percepção dos profissionais de Educação 
Física escolar atuantes na rede estadual da cidade de 
Parintins.



EDITAL 2018 - PCE C
cApoeirA: um instrumento pedAgógi-
co pArA refletir sobre As diferentes 
mAneirAs de ser e estAr no mundo

COORDENADOR: anTonio caRLos TeLLes da 
siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual mario silva 
dalmeida

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: o presente projeto voltado para os estudan-
tes do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, será realizado na 
Escola Estadual Mário D’Almeida, localizada na comu-
nidade rural do município de Manacapuru. Como pro-
fessor de Educação Física, no Ensino Médio, percebi a 
necessidade de incorporar a Capoeira à minha práxis 
docente, utilizando-a como instrumento pedagógico 
para refletir sobre as diferentes maneiras de ser e estar 
no mundo. Assim, o referido projeto, que alia esporte 
e educação, objetiva promover a organização, a mo-
bilização e a articulação de conhecimentos teóricos e 
práticos acerca da Capoeira, com a finalidade de adver-
tir os alunos quanto ao controle da agressividade e ao 
despertar da autoestima, no intuito de respeitar as dife-
renças existentes entre os seres humanos, evitando ou 
pelo menos amenizando assim, a violência. 

cArActerizAção morfológicA de 
plAntAs medicinAis, utilizAndo 
AplicAtivos pArA dispositivos móveis

COORDENADOR: ana maRciLene RibeiRo dos 
sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual antogildo 
Pascoal viana

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Pensar num mundo sem tecnologia atual-
mente é quase uma loucura, então, por que não incluí-la 
mais ativamente nas salas de aula? Por que não apro-
veitar a tecnologia em favor do aprendizado dos nossos 
alunos? Pensando nesse direcionamento, as diretrizes 
propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – 
PCN (BRASIL, 2000b) para o ensino médio apontam 
que a “formação do aluno deve ter como alvo principal a 
aquisição de conhecimentos básicos, a preparação cien-
tífica e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias 
relativas às áreas de atuação” (BRASIL, 2000b, p. 5). No 
contexto atual, as mídias digitais estão se tornando fer-
ramentas importantes para auxiliar na construção dos 
conhecimentos dos alunos em conjunto com as tec-
nologias tradicionais como o lápis e o papel (BORBA, 
2011). Atualmente, as redes públicas de ensino em nos-
sa cidade, ainda são insipientes quanto aos estudos de 
plantas medicinais sob o aspecto morfológico.

cAtálogo e coleção científicA de 
peixes nos mercAdos  dA cidAde de 
mAnAus

COORDENADOR: RossicLeide da Rocha baTisTa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual coronel 
Pedro Câmara – CMPM VIII

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: As várias espécies de peixes da fauna dos 
rios que banham a cidade de Manaus tem atraído pes-
quisadores não só no âmbito de classificação, e sim na 
sociologia e economia do peixe, e tem estado presente 
há décadas nos principais mercados e feiras do comér-
cio da capital do Estado do Amazonas.
O estudo do reino animal esta no livro didático do seg-
mento sétimo ano do ensino fundamental II, e nesse 
reino estão varias classes dentre elas a classe que abriga 
os peixes. 
Segundo Pough (2008), os peixes ósseos são tão diver-
sificados que qualquer tentativa de caracterizá-los de 
modo resumido está condenada ao fracasso. O Brasil 
possui cerca de 2.500 espécies de peixes, o que corres-
ponde a 10% da fauna de peixes do mundo em águas 
doces.
Provavelmente, talvez Goeldi (1898) foi o primeiro a pu-
blicar uma lista de nomes populares de peixes amazôni-
cos com os correspondentes nomes científicos.
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cAusos que os Antigos contAm

COORDENADOR: agosTinho aLves do vaLe

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual coronel 
José Assunção

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Causos que os antigos contam é uma pro-
posta que vai trabalhar a produção de textos narrativos, 
com base em história contadas ao longo de gerações, 
que em sua grande maioria foram vivenciadas realmen-
te pelos contadores, ou então um mesmo fato que fez 
parte da vida de várias pessoas.
Atrelado à contação dos causos, está o ambiente de 
tecnicidade. Para a produção dos causos, os recontado-
res dos causos deverão faze-lo sob a ótica dos elemen-
tos da narrativa, e todo o aparato técnico e teórico que 
cerca o tipo textual.
Nos textos deverão ser identificados o narrador, perso-
nagens, local, tempo, o enredo, que deve seguir a lógica 
de situação inicial, estabelecimento de conflito, clímax 
e desfecho. 
O projeto vai proporcionar aos cientistas e aos reconta-
dores dos causos, vivenciar as muitas histórias que sem-
pre fizeram parte do imaginário da população bocacren-
se. Outras contações serão publicadas de forma inédita.
A proposta tem também a finalidade de socialização das 
histórias, através de um momento especial, que chama-
remos de ‘Um dia de contação’, quando os recontadores 
irão compartilhar os causos com os alunos da escola em 
que estudam e para a sociedade, em momentos distin-
tos.

ciênciA com tempero

COORDENADOR: eLeonoRa souza da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: centro educacional de 
Tempo Integral Garcitylzo do Lago Silva

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: o ensino nas escolas estaduais do estado do 
Amazonas de Tempo Integral necessita de um estimulo 
significativo para a aprendizagem ser mais interessante 
e que enriqueça o conhecimento dos alunos.De acordo 
com Pinto e Figueredo ( 2010 apud ,Ausubel,1982),a 
aprendizagem deve ser significativa para o estudante e 
tambem para sua promoção de mudança interna e real,-
sendo esta geralmente por meio da relação entre o ob-
jeto a ser aprendido e o cotidiano do aluno .O currículo 
escolar vem sendo conceituado de diversas formas, en-
tendido em diferentes aspectos, entre a sociedade e a 
escola, o sujeito e a cultura, o ensino e a aprendizagem 
(GOMES &VIEIRA, 2009). Sendo assim a utilização de 
metodologias diversificadas e aulas práticas na disci-
plina de ciências podem trazer um enriquecimento do 
pensar intelectual dos alunos, devido à possibilidade de 
participação do educando na aula, além de possibilitar 
um melhor entendimento do conteúdo teórico, devido 
à participação ativa do aluno.

ciênciA no cotidiAno: utilizAção de 
mAteriAis AlternAtivos e de bAixo 
custo pArA o estudo dA químicA

COORDENADOR: vanessa maRia FeRReiRa de 
aRauJo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual solon de 
Lucena

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: ao longo do tempo observa-se grandes pro-
gressos em todas as áreas do conhecimento. São lan-
çadas continuamente tecnologias que contribuem em 
procedimentos cirúrgicos, produção de medicamentos, 
desenvolvimento de equipamentos esportivos, auxiliam 
em apresentações e eventos, enfim, uma variedade de 
descobertas que, de maneira geral, facilitam o dia a dia, 
estes exemplos, entre outros, se devem às pesquisas re-
alizadas frequentemente.
O conhecimento requerido para estas pesquisas é cons-
truído com o passar do tempo, e através dele é possível 
compreender e extrair recursos de situações diversas, 
contribuindo assim da melhor maneira possível para a 
sociedade, mas esta contínua construção só é possível 
quando o interesse pelo conhecimento está presente.
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cirAndA vivA nA escolA

COORDENADOR: Jean baTisTa da cunha

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal Pintor 
Leonardo da vinci

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: as danças de rodas são bem comuns em 
nosso território brasileiro. Historicamente, com os pri-
meiros habitantes dessas terras, os povos indígenas, e 
com os europeus que por aqui aportaram, agregaram-
se valores ritualísticos e festivos para tais danças, e que 
com a organização das cidades ganhou um caráter ale-
górico e folclórico. As cirandas, como outras danças de 
roda, tornaram-se comuns nos litorais brasileiros, e com 
a forte tradição recreativa europeia foram aceitas nas 
festividades das pequenas vilas coloniais. Com o de-
senvolvimento das vilas no interior do país no final do 
século XIX, de modo particular para a região amazônica, 
e o grande movimento imigratório de nordestinos cau-
sado pelo extrativismo do látex, as danças comuns do 
litoral passaram a integrar a rotina da grande floresta, 
inculturando assim com as manifestações culturais já 
existentes dos povos da Amazônia. As cirandas chega-
ram à cidade de Manaus e encontraram nas escolas de 
ensino público um aporte necessário para a sua difusão 
em festas juninas, em festivais folclóricos, passando 
a ser conhecida pelos moradores da grande cidade e 
propagada em diversas zonas e até mesmo se tornar a 
manifestação artístico e cultural do município de Ma-
nacapuru, facilitado pelos passos simples e de canções 
fáceis de lembrar. 

climA e tempo: umA propostA práticA

COORDENADOR: cRisanTo damião da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Presidente 
castelo branco

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Uma das principais preocupações da socie-
dade são as mudanças climáticas, devido ao constante 
aumento de desmatamentos, da industrialização, cres-
cimento urbano acelerado e desordenado nas cidades. 
A proposta do projeto é mostrar a importância do co-
nhecimento sobre a geografia (tempo e o clima) a partir 
de uma proposta com aulas práticas, fazendo o uso da 
estação meteorológica que a escola possui desde o ano 
de 2016. Com isso, coletar os dados e transformar em 
informação para a comunidade escolar sobre as medi-
das de temperatura, umidade e precipitação, demons-
trando a partir de gráficos os meses mais quentes, mais 
secos ou úmidos, os mais chuvosos com dados de 2017 
a 2018. Dessa forma, os alunos terão a oportunidade 
de fazer a pesquisa in loco, conhecendo os conceitos 
sobre o tema proposto, estimulando a curiosidade de 
conhecer de perto os equipamentos de uma estação 
meteorológica. 
Os experimentos serão de baixo custo, devido a esco-
la possuir os materiais necessários para desenvolver a 
pesquisa na sala da estação.

cloze: um espAço Aberto pArA A 
leiturA

COORDENADOR: cLeide maRa soaRes baTisTa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual mendonça 
Furtado

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Nos últimos anos a competência leitora dos 
alunos tem se tornado um dos principais objetivos a 
serem alcançados pelos professores da educação bási-
ca. Não há como negar que a leitura é uma habilidade 
cognitiva que se desenvolve a todo momento e, dentro 
do espaço escolar, torna-se necessária a utilização de 
metodologias diversificadas que estimulem no aluno a 
capacidade de ler e compreender o que leêm de fato, 
influenciando positivamente em sua aprendizagem. Vi-
sando a realidade da Escola Estadual Cap. Gal .Mendon-
ça Furtado, este projeto busca por meio da utilização da 
técnica de Cloze, verificar a melhoria da compreensão 
leitora entre os grupos de alunos participantes e não
-participantes do projeto.
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clube dA leiturA: incentivAndo A lei-
turA nA escolA

COORDENADOR: ana maRia vieiRa da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professora 
Berezith Nascimento da Silva

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Somos sabedores que a leitura é um hábito 
difícil de alcançar, principalmente nos dias atuais. Uma 
vez que nossos jovens estão cercados de distrações 
externas, os conduzindo para um mundo distante dos 
livros, jornais, revistas dentre outros instrumentos vitais 
para o desenvolvimento de uma análise crítica diante 
dos fatos do seu cotidiano. Para atingir os alunos faz-se 
necessário a utilização de meios cada vez mais atrati-
vos, visando incorporar ao longo do seu dia o gosto pela 
leitura, através da inserção dos jovens ao maravilhoso 
mundo da leitura, por meio de filmes que tenham como 
base a história de um livro ou ainda tenha um livro como 
personagem principal. As atividades desenvolvidas no 
Clube de Leitura ampliam os horizontes dos alunos com 
relação ao mundo exterior à escola e no que tange às 
inúmeras possibilidades de atuação enquanto cidadão 
e profissional. Os estudantes passam a conhecer o que 
está além do âmbito escolar, adquirindo formação hu-
mana mais global.

compArAndo ofertAs, números e 
operAções

COORDENADOR: LiLian RuTh LeaL gonçaLves

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA:  escola estadual conego 
Bento José de Souza

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Esta pesquisa tem como título “Comparando 
ofertas, números e operações”, com o objetivo de levar 
o aluno a compreender o significado matemático e per-
ceber que a matemática tem linguagem própria, é como 
se aprendêssemos a falar, a ler e a nos comunicar em 
outra língua, a pesquisa foi desenvolvida na Escola Esta-
dual Cônego Bento José de Souza, no turno matutino, 
no 8º ano. Para a coleta de dados foi feita pesquisa de 
campo nos estabelecimentos comércios do município 
de Borba sobre o preço da cesta básica e a pesquisa do-
cumental na secretaria da Escola para verificar o rendi-
mento dos alunos com intuído de verificar se a metodo-
logia aplicada sutil o efeito no rendimento e melhoraria 
no aprendizado dos alunos.

compostAgem nA escolA

COORDENADOR: maRTa heLena FaRias aLves

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual inspetora 
Dulcinéia Varela Moura

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto ‘Compostagem na Escola’, tem 
como proposta incentivar e conscientizar a responsa-
bilidade ambiental dos alunos do ensino médio da Es-
cola Estadual Inspetora Dulcinéia Varela Moura sobre 
o problema da destinação do lixo orgânico produzido 
no interior da mesma, pois é um grave problema sócio
-ambiental presente em toda área urbana das grandes 
cidades.’Acredito que a Educação Ambiental seja um 
processo por meio do qual as pessoas aprendam como 
funciona o ambiente, como dependemos dele, como o 
afetamos e como promovemos a sua sustentabilidade’. 
(DIAS, 2004. p.100) A compostagem é um processo de 
reciclagem natural em que os micro organismos são res-
ponsáveis pela degradação da matéria prima orgânica 
transformando-a em húmus, um material rico em nu-
trientes e fértil que será facilmente aproveitado como 
adubo na criação de jardins e hortas no ambiente esco-
lar. A compostagem ajudará também na redução das so-
bras de alimentos, tornando-se uma solução fácil para 
reciclar os resíduos gerados. 
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compostAgem nA escolA

COORDENADOR: PedRo aFonso souza de 
maTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Januario 
santana

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A compostagem é um processo no qual a 
matéria orgânica é transformada em húmus, um com-
posto rico em sais minerais que é utilizado como adubo.
A compostagem é um processo biológico no qual os mi-
cro-organismos transformam a matéria orgânica como 
papel, madeira, estrume, restos de comida, em húmus, 
um material rico em sais minerais e que pode ser utiliza-
do como adubo em hortas, jardins e vasos, contribuin-
do muito para desenvolvimento dos vegetais. (Barreira, 
2013).
A compostagem trabalhada na escola oportuniza ao 
professor construir composteiras e a partir delas traba-
lhar temas como a decomposição dos materiais orgâni-
cos e inorgânicos, transformação de matéria orgânica, 
ciclos da natureza (ciclo do nitrogênio, do carbono, do 
fósforo etc.), quais micro-organismos são responsáveis 
pela decomposição, importância da decomposição da 
matéria orgânica para o meio ambiente, entre tantos 
outros.
O projeto apresenta como Objetivo Geral a promoção 
dentro da escola de um processo de separação de lixos 
orgânicos e posteriormente a compostagem desses re-
síduos.

compostAgem: umA AlternAtivA 
sustentável no Ambiente escolAr

COORDENADOR: LoRena FReiRe FeRReiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professora 
Jacimar da S. Gama

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A compostagem é o processo biológico de 
decomposição e de reciclagem da matéria orgânica con-
tida em restos de origem animal ou vegetal formando 
um composto (KIIEHL, 1998). A compostagem propicia 
um destino útil para os resíduos orgânicos, evitando sua 
acumulação em aterros e melhorando a estrutura dos 
solos. 
Esse processo permite dar um destino aos resíduos or-
gânicos domésticos, como restos de comidas, resíduos 
de jardinagem, podas, papéis e outros. Esse processo 
tem como resultado final um produto - o composto or-
gânico - que pode ser aplicado ao solo para melhorar 
suas características, sem ocasionar riscos ao meio am-
biente. (GODOY, 2014). 
Os produtos da compostagem são largamente utiliza-
dos em jardins, hortas e na produção agrícola em geral, 
mas é fundamental para a agricultura orgânica como 
“húmus” ou adubo orgânico, devolvendo à terra os nu-
trientes de que necessita, aumentando sua capacidade 
de retenção de água, permitindo o controle de erosão 
e evitando o uso de fertilizantes sintéticos (GODOY, 
2008). Quanto maior a variedade de matérias existen-
tes em uma compostagem, maior vai ser a variedade de 
microrganismos atuantes no solo.

compreendendo A grAmáticA dos 
verbos e dos tempos verbAis, AtrAvÉs 
dAs expressões presentes nA letrA 
dAs músicAs em inglês

COORDENADOR: RicaRdo eRnesTo cadena 
vaLdés

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual cacilda 
braule Pinto

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Um dos assuntos mais desafiadores com que 
o professor de inglês como língua estrangeira moderna 
se depara em sala de aula de escola pública é com o en-
sino da gramática, especialmente, o relacionado com o 
ensino dos verbos e os tempos verbais. Entretanto, por 
motivos próprios da faixa etária dos estudantes de En-
sino Fundamental ou de Ensino Médio, que são em sua 
grande maioria adolescentes ou adultos jovens, geral-
mente os alunos gostam de escutar nos seus celulares, 
músicas em inglês, mesmo sem entender o significado 
das expressões utilizadas na letra dessas músicas. O 
presente projeto visa utilizar o conteúdo da letra das 
músicas, para auxiliar os alunos na compreensão da gra-
mática dos diferentes tempos verbais presentes na letra 
das músicas em inglês.
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compreendendo As missões religio-
sAs cAtólicAs nA provinciA do AmA-
zonAs AtrAvÉs dA missão religiosA 
do Rio andiRá (1849-1854)

COORDENADOR: PameLa sousa dos sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: CMPM - Colégio Militar 
da Polícia Militar

uNIDADE ExECuTORA: sede/campus Principal

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A produção de uma história eclesiástica ou 
ainda de uma historiografia construída a partir do re-
curso a fontes eclesiásticas já é um lugar comum na 
historiografia brasileira, seja nos estudos referentes 
aos períodos colonial, imperial, primeira república ou 
ainda em períodos mais contemporâneos. São muitos 
os exemplos de trabalhos de pesquisa que recorreram 
aos registros produzidos pela Igreja Católica para falar 
de temas como, por exemplo, história indigenista, do 
trabalho, demografia, dentre outros. Tendo em vista os 
resultados positivos obtidos em uma experiência egres-
sa podemos perceber que esse processo inverso em re-
lação aos trabalhos já existentes pode não só dar certo 
como também trazer novos dados e perspectivas ao es-
tudo eclesiástico. Desse modo, propomos aqui pesqui-
sar a partir dos Relatórios de Presidentes de Província 
do Amazonas o estabelecimento, função e manutenção 
das missões religiosas católicas no período provincial do 
Amazonas, delimitando esta discussão a missão católica 
do Rio Andirá durante o seu período de existência com 
duração de aproximadamente cinco anos (1849-1854).

confecção de kits experimentAis de 
QUímica: Relacionando teoRia-pRáti-
cA no ensino mÉdio

COORDENADOR: maRia aLdenoRa cosTa 
naveganTe

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Dep. Vital 
de mendonça

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O ensino de Química tem sido debatido por 
vários pesquisadores e professores da área, que consi-
deram a importância de se pensar em novas metodolo-
gias e de se trabalhar experimentalmente. Desta forma, 
o presente trabalho, propõe a elaboração de cinco ex-
perimentos, dos conteúdos de cinética química, equilí-
brio químico e eletroquímica, a partir das dificuldades 
encontradas pela professora de química do 2º ano do 
Ensino Médio da Escola Estadual Deputado Vital de 
Mendonça e através de uma metodologia de ensino. Es-
tes experimentos serão elaborados para fazerem parte 
do kit seguindo três princípios: materiais de baixo custo, 
funcionalidade e adequação em sala de aula. Além dis-
so, o roteiro fará parte do kit, sendo organizado através 
dos seguintes suportes metodológicos: problematiza-
ção, aplicabilidade e contextualização que auxiliará a 
professora nas aulas de química no ambiente de apren-
dizagem escolar, fazendo com que os alunos consigam 
interligar os conceitos com a atividade experimental, 
tornando-os significativos, rompendo com o paradigma 
da dicotomia teoria e prática.

conhecer pArA preservAr: registros 
dA biodiversidAde nos frAgmentos 
verdes no entorno do conJunto 
novA repúblicA, monitorAdos pelos 
Alunos dA escolA estAduAl Alfredo 
cAmpos

COORDENADOR: maRcos auRéLio PanToJa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual alfredo 
campos

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Na atualidade, é de suma importância o 
aproveitamento dos quintais e outras áreas ociosas ur-
banas para a produção de alimentos ambientalmente 
corretos nas cidades. Grande parte destas áreas pode-
ria ser incorporada à cadeia de produção de alimentos 
orgânicos e criação de pequenos animais. Nesse senti-
do, a escola pode estimular os alunos a aproveitarem 
parte desses espaços para empreender práticas de agri-
cultura familiar, pois a mesma se apresenta como sen-
do bastante relevante no desenvolvimento brasileiro e 
pode ser constatada sob vários aspectos. Alguns pontos 
importantes a serem considerados se referem à produ-
ção sustentável de alimentos, observada pela diversifi-
cação de sua matriz produtiva, nos diferentes biomas 
e ecossistemas nacionais, perpassando por seu papel 
estratégico na manutenção da biodiversidade e na bus-
ca de diferentes e novos formatos tecnológicos menos 
dependentes de insumos externos, até sua significativa 
participação na geração de renda, o que contribui, so-
bremaneira, para a promoção da segurança ambiental, 
alimentar, nutricional e social. 



EDITAL 2018 - PCE C
conhecimento e consumo suste-
ntável dA águA  nAs comunidAdes 
ribeirinhAs dA reservA piAgAçu

COORDENADOR: FÁBIO GOMES DA SILVA

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA:  escola estadual euclides 
Corrêa Vieira

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A problemática dessa pesquisa surgiu da ne-
cessidade da compreensão sustentável da água pelas 
comunidades ribeirinhas da reserva Piagaçu Purus. Uma 
vez que vem aumentando os números de pessoa de 
acordo com IBGE e consequentemente a quantidade 
de lixo entre outros poluentes lançados pelos morado-
res ribeirinhos prejudicando o ecossistema e causando 
desequilíbrio ambiental. Com o crescimento populacio-
nal vem aumentando o consumo de água ao longo dos 
anos. Nesse sentido o suprimento adequado de água 
tem sido uma restrição em muitos países, como exem-
plo no Brasil em especial na região amazônia, a água não 
é utilizada de forma sustentável para as gerações atuais 
e futuras. Isso tem gerado diretamente ou indiretamen-
te impacto na qualidade da água combinado com a cres-
cente preocupação com a qualidade ambiental o uso da 
água tem que ser reduzido e a água tem que ser gerido 
de forma sustentável ao longo prazo. Nossos objetivos 
é analisar a importância sustentável e o tratamento da 
água pelos alunos ribeirinhos que faz parte do projeto 
escola d’água das comunidades pertencentes à reserva 
Piagaçú.

conscientizAção dA comunidAde 
escolAr sobre o AbAndono e mAus 
trAtos dos AnimAis de estimAção

COORDENADOR: caRoLine queiRoz de moRais

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professora
Eunice Serrano T. de Souza

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Apesar do desenvolvimento científico, tec-
nológico e econômico que o país alcançou nos últimos 
anos, ainda existe uma enorme desigualdade social. Em 
consequência do baixo nível de escolaridade da popu-
lação há pouco conhecimento sobre saúde e doença, 
tanto das pessoas como de seus animais (azambuJa 
et al; 2011). O projeto tem por objetivo conscientizar 
a comunidade escolar sobre o abandono, maus tratos, 
zoonoses, controle populacional e vacinação. Pelo au-
mento de animais domésticos maltratados, magros, 
mal cuidados, abandonados, ao redor da escola e den-
tro da mesma, dependendo da ajuda dos professores e 
alunos. Vendo que a cada dia o número desses animais 
aumenta nas famílias, precisamos deixar claro as obri-
gações, o manejo e responsabilidades de acordo com 
as leis de bem estar animal, assim como, com a saúde 
pública, onde animais abandonados oferecem um risco 
para a população. Para Garcia (2000) a ligação afetiva 
desenvolve atitudes humanitárias e este contato auxilia 
a criança no desenvolvimento da capacidade de intera-
ção com outras pessoas.

conservAção de invertebrAdos em 
áreAs urbAnAs: um estudo de cAso 
com FoRmigas (hymenopteRa:FoRmi-
cidae) na cidade de manaUs, amazo-
nAs

COORDENADOR: PauLa mayaRa de souza 
hoLanda

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof.nelson 
alves Ferreira

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: as formigas (Hymenoptera: Formicidae) são 
insetos eussociais onde existe a sobreposição de ge-
rações (indivíduos com idades diferentes); divisão de 
trabalho bem definida (rainhas, soldados e operárias) 
e o cuidado cooperativo com a prole (alimentando-a, 
carregando-a e limpando-a, enquanto que os soldados 
protegem a colônia de invasores). 
As formigas têm metamorfose completa (ovos, larvas e 
pupas) sendo consideradas abundantes na maioria dos 
ecossistemas, têm ampla distribuição geográfica. 
Estima-se que para regiões próximas a cidade de Ma-
naus, essa biomassa animal, seja algo em torno de 4 ve-
zes maior que todos os vertebrados juntos. 
Por serem abundantes em grandes partes do mundo e 
terem uma vida em sociedade altamente complexa aca-
ba despertando curiosidade a cerca do assunto.
Desse formar esse trabalho tem como objetivo principal 
compreender a importância das formigas para o meio 
ambiente e o papel dos fragmentos florestais para a ma-
nutenção da biodiversidade.



EDITAL 2018 - PCEC
construindo lugAres sAudáveis e A 
promoção dA sAúde A pArtir dA 
sAúde pArticipAnte nA escolA 
estAduAl professorA diAnA pinheiro 
em mAnAus/Am

COORDENADOR: maRia eveLi cunha de 
aLbuqueRque

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professora 
diana Pinheiro

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Construir lugares saudáveis no país, na atu-
al circunstância que nos encontramos politicamente, 
parece algo fora da nossa realidade. É fato que temos 
problemas mais urgentes que ainda não conseguiram 
ser solucionados. Entretanto, desenvolver estratégias 
para melhorar a qualidade de vida dos alunos da Escola 
Estadual Professora Diana Pinheiro, e daqueles que fa-
zem parte do seu cotidiano, se configura como um novo 
viés para a resolução de problemas emergenciais ine-
rentes a saúde dos alunos. Essa qualidade de vida está 
condicionada ao acesso que se tem aos bens e serviços 
econômicos e sociais. O conceito de saúde está intima-
mente ligado ao de qualidade de vida. Logo a saúde é 
produzida socialmente e é expressa pela qualidade de 
vida. Essa pesquisa é uma estratégia que visa fortalecer 
a execução de atividades de promoção da saúde prio-
rizando-a na agenda escolar e na comunidade que os 
alunos fazem parte. 

consumo energÉtico e economiA de 
energiA: umA perspectivA pAutAdA nA 
físicA

COORDENADOR: Raysa zuRRa saRaiva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Dep. 
Armando de Souza Mendes

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Geralmente quando estudamos Física no 
colégio não conseguimos associar os conteúdos minis-
trados pelos(as) professores(as) ao nosso cotidiano, isto 
por vezes leva ao educando caracterizar tal disciplina 
como um verdadeiro “monstro” e como consequência 
o índice de reprovação se torna elevado. Torná-la mais 
atrativa em meio a tanta tecnologia torna-se a cada dia 
uma tarefa mais árdua para os educadores. Refletindo 
a cerca de todas essas características elaboramos este 
projeto que visa associar o cotidiano do discente e a Fí-
sica, a utilizando como uma ferramenta para uma pos-
sível economia de energia e consequentemente eco-
nomia financeira. Além de proporcionar um método de 
aprendizagem significativo.

conte e reconte: umA viAgem 
literáriA nA prosA AmAzonense

COORDENADOR: zeLinda sousa RibeiRo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual nathalia 
uchôa

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Essa pesquisa apresenta o estudo dos gêne-
ros textuais a partir da Literatura: O Conto no Amazo-
nas e suas estruturas linguísticas, nos textos narrativos 
produzidos por alunos em sala de aula. O trabalho será 
desenvolvido em forma de sequência didática, com alu-
nos dos 7º e 8 º anos do Ensino Fundamental II, com a 
criação de produções que mostram a cultura regional 
do Amazonas. Para o embasamento teórico serão uti-
lizados no estudo da literatura amazonense; O Conto 
no Amazonas Zemaria Pinto (2014). Amazonês Expres-
sões Termos Usados no Amazonas, Sérgio Freire (2012); 
Igapó : estórias e lenda da Amazônia Anísio Mello e no 
suporte para produção textual, Marcuschi (2008).  



EDITAL 2018 - PCE C
contextuAlizAndo o ensino de 
químicA Aos sAberes trAdicionAis 
sobre plAntAs medicinAis

COORDENADOR: andRéa de souza mendonça

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual caetano 
mendonça

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Apesar dos avanços científicos e tecnológi-
cos da medicina, nos dias de hoje é muito comum o uso 
das plantas medicinais para o tratamento de doenças, 
são conhecimentos que são passados ao longo de ge-
rações. Independente de qual a disciplina a se trabalhar 
os conteúdos devem ter relação com vida do aluno para 
de forma que, de forma que após sua interpretação ele 
possa escolher a forma correta da utilização do conhe-
cimento adquirido e possa transformar a sociedade em 
que vive. Os conhecimentos sobre plantas medicinais 
podem ser relacionados à disciplina Química, os quais 
podem facilitar o aprendizado, pois os aproxima da re-
alidade em que o aluno vive. Diante do exposto o pre-
sente projeto tem o objetivo de contextualizar esses 
conhecimentos aos conteúdos da disciplina Química na 
Escola Estadual “Caetano Mendonça”, que se localiza 
na área rural e que o uso de plantas medicinais ainda é 
comum, dessa forma espera-se que os alunos possam 
assimilar os conteúdos e estimular o interesse.

contextuAlizAndo o ensino de 
químicA por meio dA compostAgem 
domÉsticA

COORDENADOR: TaLison baRReTo da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: EETI Nova de Itacoatiara

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O ensino de química norteia na busca de 
aspectos sociais, econômicos e ambientais em que os 
alunos estão inseridos torna a abordagem do conteú-
do de químico mais significativo e contextualizado. A 
produção de adubo por meio da compostagem domés-
tica: Vermicompostagem é uma alternativa viável para 
ser implementada na escola com o intuito de contex-
tualizar o ensino de química. O objetivo é destinar de 
forma correta, os resíduos sólidos orgânicos produzidos 
durante o preparo e consumo de alimentos produzidos 
tanto na escola quanto em casa. Separar esses resíduos 
orgânicos coletados de modo a não prejudicar a sobre-
vivência das minhocas. Multiplicar o conhecimento da 
técnica de construção, manuseio e manutenção de um 
minhocário, bem como investigar as reações químicas 
envolvidas na transformação da matéria orgânica em 
húmus. O trabalho será norteado na aplicação de ques-
tionários, na execução de palestras sobre o lixo, coleta 
seletiva e vermicompostagem. Além da construção de 
vermicomposteiras, coleta seletiva de matéria orgânica 
e esclarecimento e conscientização da comunidade es-
colar e da comunidade em geral. 

“conhecimento dos Alunos finAlis-
tAs do ensino mÉdio e de pessoAs 
forA dA escolA sobre elemento 
químico, tAbelA periódicA, ph, ácidos 
e bAses e 
indicadoRes ácido-Base natURais”

COORDENADOR: FRanciRney da siLva Lomas

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual imaculada 
conceição

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Algumas substâncias fazem parte integral do 
nosso dia-a-dia como as que possuem caráter ácido ou 
básico e as que possuem caráter neutro com pH de 6 a 
7, ao qual nós designamo-nos de Funções Inorgânicas. 
desse modo o conhecimento sobre elemento químico 
(conceito) e Tabela Periódica torna-se essencial para a 
identificação das funções inorgânicas uma vez que co-
nhecendo as famílias A e B tem-se a noção de quantos 
elétrons devem ser ganhos e doados e, portanto prever 
o tipo de função inorgânica que pode formar a partir 
da junção das famílias. Com isso, tem-se a preocupa-
ção de verificar o nível de conhecimento que os alunos 
finalistas do Ensino Médio possuem em relação a es-
ses assuntos e também verificar se as pessoas fora da 
escola também tem conhecimento acerca disso. Nesse 
contexto, este projeto prioriza a relação entre teoria, 
prática e pesquisa, aspecto fundamental para garantir 
aos alunos um melhor entendimentos dinâmico da quí-
mica presente em nosso meio. 



EDITAL 2018 - PCEC
cuidAdos nA práticA de mAneJo e 
beneficiAmento dos frutos do AçAí

COORDENADOR: enio beTTine Rocha

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professora
balbina mestrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este projeto apresentará atividades que es-
clareçam os cuidados necessários para uma boa quali-
dade da polpa de açaí; evitando graves doenças, como 
a de chagas. Os envolvidos no projeto devem atuar 
sempre com muita responsabilidade e compromisso. 
os alunos bolsistas devem estar presentes em todas 
as etapas e atividades desenvolvidas na pesquisa e vi-
sitas in loco das fábricas de açaí na cidade. Este projeto 
será dividido em cinco etapas: 1ª Etapa: Pesquisa: se 
informar, através da internet, livros e revistas sobre os 
cuidados necessários no manejo e beneficiamento dos 
frutos do açaí; 2ª Etapa: entrevistar trabalhadores que 
manuseiam os frutos do açaí ; 3ª Etapa: visitar fábricas 
de beneficiamento do açaí na cidade; 4ª Etapa: Adquirir 
informações da área de saúde do município a respeito 
das providências que estão sendo tomadas para evitar 
uma epidemia de doença de chagas em Lábrea ; 5ª Eta-
pa: Apresentação Final: os bolsistas apresentarão o re-
sultado para a comunidade, juntamente com a equipe 
da FAPEAM. O professor coordenador deve auxiliar os 
alunos na pesquisa na internet e pesquisa de campo, e 
na supervisão dos trabalhos.

cUltiVando saBoRes do dia-a-dia!

COORDENADOR: Lívia gamboa TaPaJós de Jesus

INsTITuIçãO ExECuTORA: CETI APB - Ceti Aurea 
Pinheiro Braga

uNIDADE ExECuTORA: centro de educação de 
Tempo integral aurea Pinheiro braga

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto “Cultivando Sabores do dia-a-dia!” 
pode servir como fonte de alimentação e atividades di-
dáticas, oferecendo grandes vantagens, como obtenção 
de alimento de boa desenvolvidos na escola. Alimen-
tação escolar é um direito de todos os estudantes, e 
com o projeto horta escolar, nós buscamos valorizar o 
meio ambiente, proporcionando pequenas mudanças 
ao longo do processo educativo com implementação 
de educação ambiental envolvendo os alunos da escola. 
É importante trabalhar a área cognitiva dos alunos de 
forma que o aprendizado seja ampliado e levado além 
da escola. Através deste, os alunos irão sistematizar ci-
clos, processos e a dinâmica de fenômenos naturais e 
suas relações entre os elementos que compõem a hor-
ta: planta, terra, luz solar, água, ar, etc. Os alunos terão 
a oportunidade de conciliar teoria à prática aplicando o 
que se aprendeu na sala de aula. Desta forma, levarão 
uma experiência valiosa para a vida, já que a saúde do 
homem está ligada a uma alimentação saudável e rica 
em vegetais. O hábito do consumo de hortaliças pode 
ser desenvolvido com a participação dos alunos. 

dA cidAde dAs pAlhAs Ao smArt-
phone: ensino de históriA do AmAzo-
nAs e o uso de tecnologiAs digitAis

COORDENADOR: edson viToR Lima

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Francelina 
dantas

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A cena já é corriqueira em nossas escolas: o 
professor, diante da turma, apresenta o conteúdo de sua 
aula, enquanto alguns alunos - ou muitos dependendo 
do contexto - estão alheios à discussão, pois estão en-
tretidos manipulando seus smartphones: fazem ‘selfies’, 
navegam nas redes sociais, jogam videogames, assis-
tem vídeos e ouvem músicas. Algumas escolas tomam 
medidas, proibindo o uso desses aparelhos em sala de 
aula, mas via de regra essa norma é burlada. Diante dis-
so, perguntamos: de que forma podemos dinamizar o 
conteúdo e o ritmo de nossas aulas, de forma a cati-
var a atenção e o interesse de nossos alunos? Indo mais 
longe, perguntamos se seria possível articular esses dois 
universos: os conteúdos de sala de aula e a tecnologia 
dos smartphones. Sabemos o quão presentes são esses 
aparelhos no cotidiano dos adolescentes de nossas es-
colas, e não só para eles, mas para boa parcela da po-
pulação, a vida sem um smartphone parece hoje mais 
monótona ou mesmo inviável.



EDITAL 2018 - PCE C
dA imAgem Ao texto ou AproximAndo 
literAturA e AntropologiA: umA 
AbordAgem interdisciplinAr pArA o 
ensino-apRendizagem de língUa 
portuguesA e sociologiA

COORDENADOR: samaRa andRade Rosas aLFaia

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: EETI Nova de Itacoatiara

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto de pesquisa pretende abordar de 
forma interdisciplinar os componentes curriculares de 
Língua Portuguesa e Sociologia visto que há uma cor-
respondência entre os conteúdos do primeiro ano do 
ensino médio. Ambas as disciplinas utilizam os textos 
do período quinhentista, seja para análise das carac-
terísticas literárias ou para compreensão do conceito 
de cultura, relativismo cultural e evolucionismo social. 
O projetos pesquisa visa identificar aproximações teó-
ricas/ conceituais entre os dois grupos de intelectuais 
- relatos de missionários jesuítas e relatos antropológi-
cos. O projeto busca analisar os vínculo entre a imagem 
fílmica e a produção textual do período quinhentista. 
Também buscamos compreender as relações entre Li-
teratura e Antropologia. Até que ponto temos uma li-
teratura da antropologia ou uma antropologia literária? 
alguns sociólogos conceituaram a antropologia como 
uma literatura, argumentam que se trata de uma ciên-
cias extremamente interpretativa. Um dos objetivos 
específico desse projeto visa dar suporte para que os 
alunos produzam uma breve descrição etnográfica, vi-
sual ou dissertativa. 

dA hortA A sAlA de AulA: listAgem 
florísticA do nome comum Ao nome 
científico dAs espÉcies vegetAis, umA 
questão tAxonÔmicA

COORDENADOR: viLany maTiLLa coLaRes 
caRneiRo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Roderick de 
castello branco

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A classificação dos seres vivos é um dos temas 
que mais desafiam estudantes e professores do ensino 
médio. Desde o século XVIII, a taxonomia ou classifica-
ção biológica vem desenvolvendo um sistema eficien-
te para organizar e compreender a grande diversidade 
das formas de vida, tendo a espécie como o táxon mais 
básico da classificação (Amabis e Martho, 2013). Assim 
como os seres humanos, cada espécie de planta pos-
sui identidade própria, isto é, um nome científico, um 
gênero e uma família, como por exemplo, o nome cien-
tífico da mandioca é Manihot esculenta Crantz a qual 
faz parte da família botânica Euphorbiaceae (Silva et al., 
2012). Com isso, a horta escolar é um campo fértil para 
atividades de ensino de biologia, educação ambiental, 
ecologia, dentre várias outras práticas utilizadas como 
metodologias de ensino e aprendizagem, proporcionan-
do uma interessante abordagem teórica e prática para 
abarcar alguns pontos fundamentais como a identifica-
ção botânica das espécies que compõem a horta local. 

dA linguAgem informAl pArA A 
linguAgem formAl com o Auxílio dA 
tecnologiA

COORDENADOR: dougLas medeiRos couTinho

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal santo 
André

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A língua que representa um povo traz intrin-
secamente a história e os costumes desse grupo social, 
logo, torna-se um instrumento de dominação e aqueles 
que possuírem maior conhecimento e praticidade para 
com ela, com certeza, terão maior pujança e autonomia. 
Baseados nesse princípio observamos que a linguagem 
informal (registro informal) é fator preponderante na 
fala do povo brasileiro, em contrapartida o ensino for-
mal e os documentos oficiais exigem o uso da lingua-
gem formal para a padronização da comunicação, re-
sultando em fluência comunicativa. Contudo, é notório 
no meio social as dificuldades enfrentadas pelo cidadão 
para sanar dúvidas referentes a obediência a norma pa-
drão da língua portuguesa. Assim, consideramos salutar 
a catalogação de expressões informais e corriqueiras 
dos discentes da Escola Municipal Santo André ( zona ri-
beirinha rural de Manaus) com a finalidade de desenvol-
ver um aplicativo para dispositivos móveis que o aluno 
daquela área demográfica tenha a sua disposição uma 
ferramenta que o auxilie na sua comunicação.  



EDITAL 2018 - PCEC - D
dA propAgAção dA mentAlidAde 
AbolicionistA à identidAde negrA 
nos diAs AtuAis

COORDENADOR: gLeici vidaL osoRio

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Profº. Jorge 
Karam neto

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este projeto tem como objetivo ampliar o 
conhecimento dos alunos e da comunidade, sobre a 
História e cultura Afro-brasileira, além de conscientizar 
os mesmos a respeito do processo de abolição, trazer 
debates sobre como a pessoa descobre e enxergam a 
identidade negra. Pretendemos abordar essa temática, 
através de pesquisas e analises em periódicos da época 
e sites da atualidade, obras que abordam todo o proces-
so abolicionistas, os abolicionistas atuaram na abolição, 
as mazelas sofridas, o desrespeito pela sua cultura afro, 
a luta, o espaço que o negro começou a ocupar na so-
ciedade e a identidade negra nos dias atuais.

dAs ondAs sonorAs Ao ritmo dA 
percussão: o ensino de físicA AtrAvÉs 
dA fAnfArrA 

COORDENADOR: aLzimaR PeReiRa da cRuz

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: EETI Nova de Itacoatiara

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Dentre as competências gerais da Base Na-
cional Curricular Comum constam: valorizar os conhe-
cimentos dos componentes curriculares para entender 
e explicar a realidade, bem como valorizar e fluir as ma-
nifestações artísticas e culturais. A prática de pesquisa, 
interativa e dinâmica, pode auxiliar no desenvolvimento 
das habilidades e competências referente ao campo da 
física. A fanfarra é um grupo escolar muito procurado pe-
los alunos da educação básica, suas apresentações, não 
somente nos desfiles da semana da pátria, mas também 
em concursos alegram as plateias. Dessa forma, a mú-
sica é uma importante ferramenta para estimular o en-
sino de física. O projeto de pesquisa visa compreender 
aspectos da fenomenologia da física, em específico os 
conhecimentos referentes à ondulatória. Utilizaremos 
os instrumentos musicais presentes na fanfarra escolar 
para estudo da ondulatória. Essa metodologia pretende 
aproximar os assuntos de física da realidade dos alunos 
através da música.

de Aluno pArA Aluno: A produção 
de mAteriAl didático no ensino de 
históriA como ferrAmentA AlternA-
tivA pArA A AprendizAgem

COORDENADOR: cRisTiney bezeRRa dos sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professor 
Vicente G. de Mendonça

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A produção de material didático é um grande 
empasse na vida dos docentes, na maioria das vezes é 
restrita ao uso do livro didático. O que acontece é que 
diversos fatores contribuem para essa situação-pro-
blema como por exemplo o acúmulo de carga-horárias 
estabelecidas pela a necessidade de obter recursos fi-
nanceiros que possibilite uma vida menos preocupante.
Partindo desse pressuposto, a análise que se faz da con-
juntura escolar é que a aprendizagem não ganha dimen-
sões favoráveis a um bom ensino. Essa realidade sócio- 
educacional brasileira vem demonstrado que o livro 
didático é a principal fonte de atuação e atualização de 
professores. Por isso, há uma necessidade de repensar 
essa prática e pensar um modo para suprir a valorização 
do professor e de sua formação que atenda o trabalho 
coletivo. 



EDITAL 2018 - PCE D
descobrindo A mAtemáticA AtrAvÉs 
dos Jogos e dAs brincAdeirAs 
trAdicionAis

COORDENADOR: Roseane gonçaLves de Lima

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual castelo 
branco

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Tendo em vista a necessidade de tornarem 
as aulas de matemática mais prazerosas, dinâmicas e 
participativas, a ideia desse projeto científico pedagó-
gico será trabalhar o lúdico no processo de ensino e 
aprendizagem na disciplina de Matemática, no intuito 
de desenvolver no educando as habilidades e compe-
tências propostas para o 5º ano do Ensino Fundamen-
tal. Deste modo, o presente projeto objetiva despertar 
no educando a curiosidade, levando-o a partir dos de-
safios, ampliar seus conhecimentos, estimular a criati-
vidade, a capacidade de resolver problemas, a estimar, 
calcular e desenvolver o raciocínio lógico. Doravante 
a essas informações, serão selecionadas algumas brin-
cadeiras e confeccionados alguns jogos, que poste-
riormente, serão aplicados nas aulas de Matemática. 
Nesta perspectiva, este projeto pretende contribuir 
para a melhoria das aulas de matemática, bem como 
a inovação da pratica educacional docente em busca 
do êxito na vida educacional do educando proporcio-
nando uma aprendizagem mais significativa, prática e 
prazerosa.

degrAdAção AmbientAl dAs águAs do 
tArumã mirim pelA deposição de 
resíduos sólidos

COORDENADOR: RonaLdo gama PeReiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal José 
sobreira do nascimento

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: os resíduos sólidos correspondem a todo 
material, substância, objeto ou bem descartado re-
sultante de atividades humanas em sociedade (Brasil, 
2010). No Brasil, a maioria dos municípios apresenta 
os lixões a céu aberto como principal destino para seus 
resíduos, quando a forma correta e indicada é o aterro 
sanitário. No Amazonas, nenhum município dispõe de 
aterro sanitário, e Manaus dispõe de um aterro contro-
lado (Semulsp, 2014), localizado no KM 19 da rodovia 
AM -010, onde os resíduos sólidos são depositados. 
Nas comunidades ribeirinhas de Manaus, o problema se 
agrava, uma vez que o lixo muitas vezes fica em contato 
direto com o solo, às margens do rio, à espera da balsa 
coletora da secretaria de limpeza pública do município 
(SEMULSP).
a poluição hídrica corresponde ao processo de polui-
ção, contaminação ou deposição de rejeitos na água 
dos rios, lagos, córregos, nascentes, além de mares e 
oceanos. Trata-se de um problema socioambiental de 
elevada gravidade, pois, embora a água seja um recur-
so natural renovável, ela pode tornar-se cada vez mais 
escassa, haja vista que apenas a água potável é própria 
para o consumo. 

descobrindo conceitos 
termodinâmicos AtrAvÉs dA Análise 
empíricA do funcionAmento do 
aR-condicionado

COORDENADOR: maRceLo dos sanTos JunioR

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual senador 
Petrônio Portella

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Procuramos com essa pesquisa desenvolver 
um processo didático que contribua de forma signifi-
cativa ao aprendizado da Física que seja condizente às 
reais necessidades do alunado. Um meio metodológico 
que insira os estudantes no seu cenário atual (tecnoló-
gico) e que ao mesmo tempo contribua para a compre-
ensão da Física de forma mais efetiva, compreendendo 
que a disciplina não se configura a um amontoado de 
fórmulas, mas que estar presente constantemente em 
seu cotidiano. Uma forma de alcançar esse objetivo é 
através do ensino contextualizado (PCNs, 2002), pois 
a contextualização no processo educativo “significa in-
corporar vivências concretas e diversificadas, e também 
incorporar o aprendizado em novas vivências” (MELLO, 
2012). 



EDITAL 2018 - PCED
descobrindo sAudosos verbos

COORDENADOR: vando césaR da gama 
anTunes

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnACAPuru 
- secretaria Municipal de Educação de Manacapuru

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal zoraida 
Ribeiro Alexandre

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto “Descobrindo saudosos Verbos” 
permitirá que alunos do ensino fundamental da escola 
Zoraida Ribeiro Alexandre tenham uma nova experiên-
cia com o aprendizado das palavras, através de dinâmi-
cas a será trabalhado juntamente com os alunos o estu-
do de verbos da língua portuguesa pouco utilizados no 
nosso dia-a-dia, serão catalogados os verbos desconhe-
cidos pelos alunos, estes serão analisados, estudados e 
então serão verificados os dados de aprendizado obti-
dos, de quais verbos os alunos tiveram mais dificulda-
des, época que foram mais utilizados, histórico de uso e 
com isso será possível obter resultados positivos quan-
to ao aprimoramento do conhecimento a respeito dos 
verbos que são muitas vezes desconhecidos pelos alu-
nos de ensino fundamental, concomitantemente será 
estimulado a curiosidade sobre o descobrimento de 
novas palavras, enquanto aprendem mais sobre a classe 
gramatical dos verbos, o que influenciará positivamente 
no aprendizado das demais classes gramaticas.

desenvolvendo A importânciA dos 
insetos Aquáticos como indicAdores 
de impActos AmbientAis no ensino 
fundAmentAl  

COORDENADOR: sTeFFane siLva e siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professora 
diana Pinheiro

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Diante da grande importância que os insetos 
têm para a vida do homem, a falta de informação apre-
sentada nos livros didáticos e a distância entre os alu-
nos e o mundo dos insetos, o presente estudo procura 
fazer um levantamento sobre o que é estudado nas sé-
ries de ensino fundamental sobre a relação dos insetos 
com o meio, bem como valorizar o convívio social e as 
práticas educacionais que despertam o reconhecimen-
to do ambiente natural, como fator de importância vital 
para a sobrevivência harmônica entre os seres vivos e o 
homem, pois há a necessidade de desfazer nos alunos 
a noção de que esses bichos são apenas pragas.Cons-
cientizando, assim, as crianças da importância de cada 
grupo de inseto aquático para o bom funcionamento de 
todas as comunidades. Levando em consideração que a 
escola onde será realizado o projeto está localizado pró-
ximo a igarapés altamente poluídos faz-se necessário 
demonstrar a função desses insetos como indicadores 
e conscientizá-los sobre a necessidade de preservação 
do meio ambiente

desenvolvimento de indicAdores de 
ph nAturAis

COORDENADOR: aTiLa de souza

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professor
samuel benchimol

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Atualmente, as didáticas desenvolvidas na 
área de ciências têm sido muito discutidas, sendo as 
atividades experimentais uma das mais debatidas. No 
currículo das escolas e universidades, as atividades ex-
perimentais têm sido foco de grandes discussões (Dou-
rado, 2001; Silva e Neves, 2006; Caamaño, 2007; Atai-
de, 2010), por isso os profissionais sugerem que elas 
não precisam ser exclusivamente desenvolvidas em um 
laboratório, mas a partir de um problema ou questão a 
ser respondida (BRASIL, 2002, p.71). 
Os espaços em que podem ser executados os expe-
rimentos de acordo com os PCNs, são considerados 
simples; pátio da escola, sala de aula com materiais do 
dia adia e até mesmo em casa, que podem leva a des-
cobrimentos importante (BRASIL, 2002, p.71). Sendo 
assim, estas atividades contribuem na elaboração de 
explicações desenvolvida pelos estudantes, podendo 
assim discutir os resultados, construir tabelas e gráficos. 
Mesmo sendo muito discutido e muitos profissionais 
da educação acreditarem na contribuição das ativida-
des experimentais na contribuição da aprendizagem do 
educando, esta tem sido pouca utilizada, devido a falta 
de infraestrutura, reagentes e outros materiais necessá-
rio para este tipo de atividades (SILVA e NEVES, 2006). 



EDITAL 2018 - PCE D
desperdício de águA

COORDENADOR: Thaís TRaJano de souza 
sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Profº. 
waldir garcia

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O trabalho será realizado na Escola Estadual 
Professor Waldir Garcia, com o intuito de conscientizar 
os alunos sobre a importância da água em nossas vi-
das. Seu uso consciente assim como também sua pre-
servação no meio ambiente em que vivemos, diante da 
eminente ameaça da falta de água decorrente da influ-
ência das ações humanas, pretendemos adotar estra-
tégias no sentido de reverter esse processo através de 
um trabalho de conscientização sobre a preservação, o 
uso e desuso da água. 
O projeto será desenvolvido na escola buscando as-
sim, a participação ativa dos alunos, a fim de que os 
mesmos se tornem agentes de sua aprendizagem, 
além de auxiliar na realização da função social da esco-
la, à medida que o conhecimento seja transmitido para 
toda a comunidade escolar e entorno.
Iremos verificar onde ocorre o uso inadequado desse 
elemento precioso.

desenvolvimento e implementAção 
de AplicAtivo Android pArA o ensino 
de químicA

COORDENADOR: aLFRedo gomes de sousa neTo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professora 
diana Pinheiro

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A química está presente em todos os proces-
sos em nossa vida, apesar de sua relevância, sua com-
preensão pelos alunos é considerada difícil, talvez pela 
ideia de que a química é assunto hermético e abstrato. 
Dito isto, é evidenciada a importância de se aplicar me-
todologias alternativas no ensino-aprendizagem como 
forma de dinamizar as aulas, estimular o interesse dos 
alunos pelas aulas de química, melhorando sua compre-
ensão, para alcançar uma aprendizagem concreta.
Sendo assim, este trabalho tem como objetivo de-
senvolver um aplicativo para smartfones, utilizando-o 
como ferramenta facilitadora e complementar, para o 
ensino dos conceitos de química.

despertAndo Atitudes 
empreendedorAs 

COORDENADOR: izabeLa cRisTina da siLva Lima

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual de Tempo 
integral Profª Lecita Fonseca Ramos

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: este projeto promove a educação voltada 
para despertar uma consciência ambiental através de 
ações empreendedoras. Assim, por meio das ativida-
des desenvolvidas de forma lúdica, serão colocadas em 
práticas os conceitos teóricos de química e empreen-
dedorismo, materializando a proposta das matérias de 
misturas, tabela periódica, densidade, a partir desse 
arcabouço teórico será gerado uma ação, por meio da 
elaboração dos produtos de limpeza. O processo inte-
racionista também será levado em consideração por 
conta do relacionamento interpessoal entre os alunos 
na construção do trabalho. Esse processo educativo 
de pesquisa ajudará no processo de ensino-aprendiza-
gem da Química no Ensino Médio. Essa ampliação dos 
conhecimentos químicos serão divulgados a partir da 
confecção de produtos de limpeza, além de incentivar 
ações empreendedoras. Desta forma, valoriza o traba-
lho dos discentes e motiva a comunidade escolar para o 
empreendedorismo. 



EDITAL 2018 - PCED
determinAção do índice 
pluviomÉtrico no Ambiente escolAr

COORDENADOR: euLeR eRLangeR aPaRicio dos 
sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual antogildo 
Pascoal viana

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A variação, distribuição e frequência das 
constantes pluviométricas, em períodos de tempo e 
espaço local, são de grande importância para questões 
que envolvem os recursos hídricos; para os governos e 
para nossa população de modo geral, sendo assim, os 
objetivos deste trabalho são: fazer uma análise espaço 
temporal do índice pluviométrico dentro do ambiente da 
escola, analisando quantidades ou ausências de chuvas 
bem como verificar médias milimétricas, monitorando 
desta forma esse importante parâmetro do nosso clima. 
o que pode gerar dados que ajudem o planejamento e 
tomada de ações. Com a determinação do índice plu-
viométrico na escola almejamos levar o conhecimento 
científico a nossos alunos para que interdisciplinarmen-
te possam ver a importância da quantidade de chuva 
que precipita em nossa região.

diAgnóstico socioAmbientAl 
pArticipAtivo do conJunto 
cidAdão v

COORDENADOR: Renan Kaique Tinoco de 
souza

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Estadual Dra. Zilda Arns 
neumann

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto aqui descrito propõe uma ação 
educativa para a construção de indicadores socioam-
bientais, a partir desta rede de projetos que propicia aos 
alunos a interação com a pesquisa. Neste sentido estra-
tégias de gestão ambiental podem ser pautadas no res-
peito ao meio ambiente e a participação dos cidadãos. 
A gestão ambiental é entendida como a articulação e a 
negociação de diferentes agentes sociais que visa a sus-
tentabilidade social, sendo ainda um processo político 
apoiado em bases científicas (FRANK, 1995). As expe-
riências nas quais são buscadas aqui tem como objetivo 
unir esforços de análise da vulnerabilidade a ocupação 
humana e a construção da percepção comunitária dos 
problemas ambientais locais, uma metodologia de indi-
cadores socioambientais para a gestão participativa do 
território. 

diAlogAndo sobre A importânciA dAs 
áreAs protegidAs pArA A 
conservAção dos recursos nAturAis 
no ensino fundAmentAl 

COORDENADOR: aLcimaRa chames bezeRRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: centro de educação de 
Tempo Integral - Ceti Prefeito Washington Luís 
Régis da Silva

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Objetivo geral deste projeto é inserir nas 
práticas pedagógicas no currículo da Escola atividades 
transversais de educação ambiental versando sobre as 
questões relacionadas à conservação dos recursos na-
turais e a importância das áreas protegidas. Nesse sen-
tido, pretende-se a partir desta proposta elaborar con-
teúdos didáticos sobre os temas do projeto mediante 
pesquisa bibliográfica, documental e a organização de 
acervo para apoio na preparação de aulas temáticas e 
para a consulta pelos alunos-pesquisadores com intui-
to de abrir a percepção da comunidade alcançada pelo 
projeto, oportunizando os conhecimentos sobre a de-
gradação dos recursos naturais, afim de sensibilizar a 
comunidade sobre a importância das áreas protegidas. 



EDITAL 2018 - PCE D
dinâmicA de grupo nA escolA

COORDENADOR: FLÁVIO JOSÉ SOARES

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof. 
Reinaldo Thompson

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: no intuito de contribuir com o pleno desen-
volvimento do educando a proposta do projeto Dinâ-
mica de grupo na escola busca proporcionar aos alu-
nos do Colégio Estadual Professor Reinaldo Thompson 
autoconhecimento, no que diz respeito a formação 
de sua identidade; mais interação social com o outro; 
quebra de paradigmas e respeito mútuo a diversidade 
humana.
Através de algumas técnicas lúdicas vinculadas aos 
pressupostos da escola Ativa e a teoria do psicodrama 
acredita-se ser possível explorar, sem ser invasivo, a 
subjetividade dos estudantes quanto aos seus senti-
mentos mais profundos e desenvolver o juízo crítico, 
a criatividade, a socialização e a saúde emocional do 
educando.

dicionáRio ( poRtUgUês/ liBRas) 
bilíngue de termos,nomes e 
conceitos históricos : idAde 
modernA

COORDENADOR: cRisTiane aLves Rosa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual augusto 
carneiro dos santos

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O objetivo do ensino da Língua Portugue-
sa para surdos é proporcionar a esses alunos o domínio 
“dos gêneros textuais, usados nas diversas esferas de 
comunicação” (SãO PAULO, 2008b, p. 109). Pensando 
em todas essas problemáticas e com a minha experi-
ência de intérprete e professora de história de surdos 
resolvi catalogar e criar com ajuda da comunidade sur-
da os sinais e termos existentes para cada período his-
tórico da humanidade, inicialmente concretizou-se a 
primeira edição do dicionário que abrangeu a pré-his-
tória, idade média e idade antiga de forma bem resumi-
da. Na continuação desse projeto irá se aprofundar na 
Idade Moderna uma época da História que tem início 
em 1453 (tomada de Constantinopla pelos turcos oto-
manos), indo até 1789 (início da Revolução Francesa). 
Onde pretendo realizar uma pesquisa bibliográfica pro-
funda sobre os acontecimentos mais importantes neste 
período, em seguida será realizada uma busca de sinais 
e termos históricos já usados na comunidade surda bra-
sileira. Os termos inexistentes serão criados com ajuda 
dos professores surdos da escola, para que realmente 
tenha congruência ou faça sentido em sua língua e cul-
tura surda.

dinâmicA hidromorfológicA do 
lago do aleixo e sUa topoFília (elo 
lago e moRadoRes) 

COORDENADOR: daiane caRdoso LoPes baTisTa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual gilberto 
mestrinho - manaus

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A pesquisa pretende compreender a dinâ-
mica Hidromorfológica do Lago do Aleixo e sua TOPO-
FÍLIA (elo Lago e moradores). Por meio de analises das 
características geomorfologicas da microbacia do Lago 
do Aleixo, Mapeando a área de estudo com auxilio das 
imagens de satélite LANDSAT/TM08, entendendo des-
ta maneira o elo ou vínculo construído entre os mora-
dores e o Lago do Aleixo, situação vivida á duas décadas 
e situação recente. Contextualizando os Impactos Am-
bientais com o uso e ocupação das encostas na margem 
do Lago do Aleixo. A metodologia adotada consiste em 
um método sistêmico com técnicas e ferramentas de 
Geoprocessamento, com pesquisa de campo e levanta-
mento de dados e informações sobre a área de estudo. 
O resultado consistirá nas etapas do projeto alcançadas 
pelos alunos, como experiências nas ferramentas de 
geoprocessamento e imagens de satélites e um diag-
nostico Ambiental do lago do Aleixo, construído pelos 
alunos a partir dos estudos da geomorfologia fluvial da 
dinâmica do lago.



EDITAL 2018 - PCED
direitos humAnos: umA AbordAgem 
críticA em sAlA de AulA Junto Aos 
Alunos dA escolA estAduAl ernesto 
penaFoRt - manaUs, amazonas, BRasil

COORDENADOR: Jean moReiRa aLcanTaRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual ernesto 
Penafort

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A pesquisa sobre direitos humanos no am-
biente escolar, procura desmitificar preconceitos e que-
brar barreiras verificadas nos discursos dos discentes 
dentro da escola, no qual veem os direitos humanos 
apenas como um instrumento que defende indivíduos 
que agem fora da lei. Desta forma, a pesquisa tem como 
objetivo compreender através dos estudos e da pes-
quisa a importância dos direitos humanos na sociedade 
como instrumento de formação da cidadania, visando a 
construção da democracia e da justiça social a partir do 
ambiente escolar. A metodologia consiste em pesquisas 
bibliográficas, promoção de workshop, englobando di-
versos temas sobre os direitos humanos e a aplicação 
de questionários de pesquisa na escola, para entender 
de que forma os discentes pensam os direitos humanos. 
Diante do exposto, espera-se que o projeto de pesqui-
sa, contribua de maneira consistente para ampliar o co-
nhecimento de forma crítica sobre os direitos humanos, 
sendo relevante tanto para a comunidade escolar quan-
to para a sociedade.

dnA doce

COORDENADOR: angeLa maRia moRaes 
PinheiRo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual maria ivone 
de Araújo Leite

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente estudo visa verificar se há eficá-
cia na compreenção do educando a partir da utilização 
de jujubas para melhor ilustrar a estrutura da molécula 
de DNA associando de forma lúdica as cores das jujubas 
com as bases nitrogenadas que compõem a dupla hélice 
da referida molécula nas aulas de Biologia na Educação 
de Jovens e Adultos. Essa pesquisa de caráter qualitati-
vo, será desenvolvida na Escola Estadual Maria Ivone de 
Araújo Leite na cidade de Itacoatiara AM. Participarão 
da pesquisa dois grupos de 20 (vinte) alunos (quarenta 
indivíduos) pertencentes a duas turmas de alunos das 
séries finais do ensino médio da EJA: 20 (vinte) alunos 
(grupo experimental) que participarão das aulas utili-
zando jujubas para confecção da fita de DNA e 20 (vin-
te) alunos (grupo controle) que não serão submetidos 
a atividade em questão. Serão aplicados questionários 
para aferição dos rendimentos. Posteriormente serão 
gerados gráficos de desempenho para a verificação dos 
resultados desse estudo.

do Boi-BUmBá ao m.p.a.: a poesia caB-
oclA como ferrAmentA de conscien-
tizAção dA reAlidAde AmAzÔnicA nAs 
AulAs de línguA portuguesA

COORDENADOR: daRiany andRade de souza

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual José Carlos 
mestrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto tem por finalidade trazer mais 
para perto dos alunos a realidade amazônica através 
da poesia cabocla, cantada e decantada por seus diver-
sos artistas e nas diversas formas. Pois, além do con-
tato com as inúmeras formas de representação desse 
tipo de arte, os alunos também terão contato com o (re)
conhecimento da beleza de sua própria cultura e, por 
consequência, a valorização de sua história e trajetória. 
Diante disto, se faz de grande importância o conheci-
mento do indivíduo/aluno sobre as diversas formas 
de poesia, principalmente na infância e adolescência 
quando a carga imaginativa está bastante aflorada. No 
intuito de fazer o passado reafirmar o presente, fazendo 
com que os alunos ampliem sua visão de mundo através 
de sua imaginação/interpretação transportando-se no 
tempo e no espaço, beneficiando, assim, o trabalho com 
as habilidades de oralidade, escrita, do reconto e relatos 
de experiências, reconhecendo seu espaço, seu tempo 
e sua realidade, valorizando e respeitando seu lugar e 
sua identidade. 



EDITAL 2018 - PCE D
do mapa ao sig - sistema de 
informAção geográficA A evolução 
dAs representAções espAciAis

COORDENADOR: osmaR FabRicio souza 
maRTins

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal Professora 
antônia Pereira da silva

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Ao longo da história os mapas tiveram pa-
pel importante nas realizações humanas, destacando a 
expansão marítima ocorrida no século a partir XV, que 
possibilitou a ampliação do mundo para as sociedades 
europeias da época. Com isso, foi possível conhecer 
novas terras, estabelecer contato com novas culturas, 
expandir o comercio entre as nações, observar novas 
paisagens, catalogar novos rios, montanhas e recursos 
etc. Nesse período, o homem desenvolveu a cartografia 
que pode ser entendida como a ciência e arte de repre-
sentar a superfície terrestre
Sobre a cartografia salientamos as dificuldades em re-
presentar em uma superfície plana os elementos que 
existem em uma superfície curva, como é o caso do 
planeta terra. Por isso, as representações sempre apre-
sentam distorções e nunca sendo totalmente fiel a reali-
dade. Estudos realizados demonstram que a necessida-
de de registrar a superfície terrestre fez com que o ser 
humano aprimorasse as técnicas de representações es-
paciais assim, levou a evolução da ciência cartográfica.

do micRo ao macRo - a pReVenÇÃo de 
doençAs por meio dA pesquisA 
biológicA no Ambiente escolAr

COORDENADOR: João PauLo RodRigues 
seRaFim

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual José Carlos 
M. Mestrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: No âmbito do ensino de ciências, em geral, 
e biologia, em particular, pretende-se enfatizar, nos te-
mas incluídos (ambiente, ser humano e saúde), aspectos 
práticos e do cotidiano dos alunos. Alguns desses tópi-
cos são retomados nos chamados “temas transversais” 
– que, segundo os PCN, “as disciplinas convencionais 
não suprem totalmente no sentido de discutir questões 
sociais e valores para o pleno exercício da cidadania” 
(KRASILCHICK, 2008). Sendo assim, faz-se necessário 
o desenvolvimento de projetos que possam oferecer 
as oportunidades de vivenciar o processo da pesquisa 
científica, a fim de que, os educandos, possam integrar 
as suas experiências pessoais e sociais no âmbito esco-
lar, uma vez que não há ensino sem pesquisa e pesquisa 
sem ensino (FREIRE, 1996). Diante desse contexto, o 
intuito deste projeto é chamar a atenção para o conhe-
cimento biológico no âmbito escolar e na comunidade, 
por meio de um trabalho itinerante, no qual os alunos 
farão exposições acerca de temas, que são abordados 
em sala de aula, dando um enfoque transversal às dis-
cussões, a fim de promover a melhoria da qualidade da 
informação para a comunidade escolar sobre os proble-
mas éticos e sociais, de cunho biológico.

do plAno Ao tridimensionAl: A 
mAquete como recurso didático no 
cemeJA sAmuel benchimol

COORDENADOR: maRceLo andRey mesquiTa da 
siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: cemeja Profº samuel 
benchimol

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O uso da maquete no ensino de Geografia 
é um recurso didático importante, pois auxilia na com-
preensão de temas com elevado grau de dificuldade e 
abstração, além de promover a inclusão social de pesso-
as portadoras de deficiência visual parcial ou total pela 
utilização do tato no processo de aprendizagem.
Neste sentido este projeto vai possibilitar a alfabetiza-
ção cartográfica de jovens e adultos a partir das aulas de 
Geografia que são repassadas como abstrações. Tam-
bém será ressaltado o valor de uma metodologia inova-
dora que promove melhor assimilação dos conteúdos 
e que ao mesmo tempo atribui maior dinamicidade e 
prazer nas aulas de Geografia.



EDITAL 2018 - PCED - E
documentário dAs memóriAs 
borbenses; Aprendendo o pAssAdo 
pArA trAnsformAr o futuro

COORDENADOR: FRanceLina LoPes de souza

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: EETI José Holanda 
cavalcante

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O cotidiano escolar nos mostra os diver-
sos níveis de conhecimento desta nova juventude, a 
chamada geração Z, nascida a partir do ano de 2010. 
Através deste convívio, pudemos diagnosticar o não 
apropriamentoda historia cultural do próprio municí-
pio pelos jovens estudantes do Ensino médio da Escola 
Estadual de Tempo Integral José Holanda Cavalcante. 
Sendo assim,propomos a construção de um documen-
tário como resultado de uma pesquisa aprofundada e 
significativa, onde os alunos tomarão ciência de inúme-
ros fatos passados que fizeram parte da construção da 
atual sociedade borbense. Para isto recorreremos aos 
recursos multimídias, com a produção audiovisual que é 
uma forte ferramenta para o uso da linguagem, que se 
constrói nas relações sociais e culturais e não como sim-
ples recurso de ensino dos conteúdos programáticos. 

educAção AmbientAl e áreAs 
protegidAs: umA Análise do pApel dA 
escolA em relAção Ao conhecimento 
e percepção dos Alunos

COORDENADOR: mayaRa de aRauJo siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual de Tempo 
integral balbina mestrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: a percepção da dimensão ambiental nas 
práticas escolares está relacionada a interpretação feita 
pelos alunos em sala de aula sobre o tema apresenta-
do pelos professores. A grande maioria das unidades de 
conservação possuem escolas em seu entorno e pou-
cas delas utilizam a natureza local como ferramenta 
de aprendizado, e muitas ainda encontram-se desco-
nectadas do tema de áreas protegidas e dos recursos 
naturais, sem efetivamente utilizá-las no contexto cur-
ricular como um recurso pedagógico. Este projeto tem 
como objetivo analisar o conhecimento e a percepção 
dos alunos sobre o tema Educação Ambiental e Áreas 
Protegidas. Busca-se despertar nos alunos a importân-
cia dos princípios da sustentabilidade e conservação da 
biodiversidade para as presentes e futuras gerações. 
destaca-se o papel da escola como facilitadora desse 
processo, possibilitando a participação e a atuação ati-
va de toda a comunidade escolar, partindo do diálogo 
entre a pluralidade dos saberes escolares e tradicionais, 
compreendendo-a como um processo educativo, per-
manente e contínuo, que visa desenvolver uma filosofia 
de vida ética e moral, de maior harmonia e respeito en-
tre o homem e a natureza.

edUcaÇÃo amBiental e o Bem-ViVeR 
escolAr: tessiturAs entre A escolA e 
o bAirro Alfredo nAscimento

COORDENADOR: FRancisca bisPo de sousa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Frei Mário 
monacelli

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A Educação Ambiental é de suma importân-
cia para qualificar o Bem-Viver da sociedade. As dimen-
sões políticas, sociais, culturais e educacionais devem 
se relacionar com uma postura ecológica da sociedade. 
Dessa forma, a escola se torna o principal locus da práti-
ca da educação ambiental. Na escola há a possibilidade 
de unificar a interdisciplinariedade da discussão e mate-
rialização de uma postura ética diante do sistema que 
estamos inseridos. A juventude atual está exposta a um 
modelo econômico consumista, pautado na desvalori-
zação da natureza, essa que provem todos os recursos 
necessários para nossa vida. Trazer para o ambiente es-
colar essa discussão e tornar uma prática diária na vida 
dos nossos alunos resultará em uma postura diferencia-
da no presente e principalmente no futuro. Nesse senti-
do os objetivos que orientam esse projeto são: Analisar 
o conhecimento dos alunos sobre a temática do proje-
to, no intuito de reforçar as lacunas que se encontram; 
verificar junto com a comunidade escolar em encontros 
comunitários o conhecimento dos pais sobre a impor-
tância de praticar a educação ambiental em seus lares, 
se tornando multiplicadores. 



EDITAL 2018 - PCE E
educAção AmbientAl: umA AlternA-
tivA pArA o consumo sustentável de 
energiA elÉtricA nA escolA municipAl 
professor Agenor ferreirA limA

COORDENADOR: Johanny aRaúJo andRade

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal Profº. 
agenor Ferreira Lima

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A energia elétrica é um bem social indispen-
sável no dia a-dia para a maior parte da população do 
planeta. Ela está presente nas tarefas rotineiras, como 
no lazer, no trabalho e na própria manutenção do bem 
-estar social como a produção de alimentos, moradia, 
comércio, indústria, agricultura, saúde, transporte, entre 
outros. Sendo esta um bem necessário para a socieda-
de como todo em todos os setores é que se clama por 
formas de uso adequado dos recursos que exploram a 
produção de energia elétrica. 
É de conhecimento geral que, os recursos naturais es-
tão se esgotando a passos gigantescos, há uma expan-
são acelerada da poluição e a população, por sua vez, é 
mais e mais estimulada a consumir desnecessário. Logo, 
a educação ambiental surge como uma necessidade, 
quase solução ambiental. Mas não se trata de um tipo 
especial de educação, e sim um processo contínuo e 
longo de aprendizagem, de uma filosofia de trabalho, de 
espírito, em que todos devem estar envolvidos.

educAção finAnceirA pArA A 
cidAdAniA e proteção

COORDENADOR: décio de oLiveiRa gRöhs

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual coronel 
José Assunção

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: no sistema educacional temos uma pode-
rosa ferramenta para termos conhecimento de muitos 
elementos financeiros que vimos e vivenciamos no 
nosso dia a dia: a Matemática Financeira. Essa podero-
sa disciplina da área de Matemática é demonstrada de 
maneira prática no Ensino Fundamental 1, aprofundada 
no Ensino Fundamental 2 e finalizada no Ensino Médio. 
Ela é tão importante que estudamos nos 3 estágios da 
nossa vida educacional básica. Ela nos ensina a analisar 
problemas de investimentos simples, como porcenta-
gens, juros, aquisição de um produto qualquer, entre 
outros elementos.
Porém, enquanto disciplina, possui alguns desafios para 
o educando e o educador, em livros didáticos poucas 
vezes as atividades de Matemática Financeira são con-
textualizadas com a vida diária de uma pessoa comum. 
Não é ensinado a usar ferramentas como a calculadora 
HP-12C ou como calcular os juros reais de um emprés-
timo, financiamento ou aplicação. Pretendemos elabo-
rar diversas atividades que podem ser desenvolvidas 
em sala de aula durante a disciplina de Matemática 
Financeira com o uso de aplicativos móveis de smar-
tphones e/ou tablets de maneira dinâmioca, produtiva 
e motivadora.

educAção físicA escolAr e A for-
mAção cidAdã

COORDENADOR: emanueL maRcos de souza 
RoLim

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual deputado 
Gláucio Gonçalves

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente projeto de investigação entre a 
Educação Física escolar e cidadania participativa en-
volve um elemento precioso dentro do recinto escolar 
e muito ligado a aprendizagem dos educandos. Obje-
tivando inquerir sobre como a Educação Física escolar 
promove a cidadania interdisciplinar na escola estadual 
de Tempo Integral Dep. Gláucio Gonçalves. Logo que 
uma cidadania plena torna-se realidade com práticas 
participativas e politicamente engajadas. A escola é o 
lugar onde o estudante deverá encontrar os meios de se 
preparar para realizar seus projetos de vida, a qualidade 
de ensino é, portanto, condição necessária tanto na sua 
formação intelectual quanto moral, sem formação de 
qualidade a criança poderá ver seus projetos frustrados 
no futuro. Tendo como metas de pesquisa de como é 
construída a cidadania; a importância da cidadania para 
o contexto escolar; a cidadania como tema interdiscipli-
nar. Assim, a Educação Física pode tornar-se uma disci-
plina capaz de impulsionar a interdisciplinaridade e de-
safiar para um movimento social de efetiva construção 
da cidadania participativa.



EDITAL 2018 - PCEE
educAção posturAl:Ações possíveis 
nA formAção de hábitos posturAis 
sAudáveis de Alunos do 7º Ano dA 
escolA municipAl síriA mAmed Amed 
chAgAs

COORDENADOR: RonaLdo coRRea de souza

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal síria 
mamed amed chagas

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Nos últimos anos, a saúde escolar tem sido 
objeto de atenção entre a comunidade científica, princi-
palmente no que concerne a alterações posturais e do-
res na região da coluna vertebral em crianças e adoles-
centes, sendo a terceira causa mais freqüente a afetar as 
atividades escolares e de lazer e tem uma elevada epi-
demiologia entre crianças.No Brasil, estima-se que 70% 
dos jovens entre cinco e 14 anos de idade possuem ou 
vão adquirir alguma alteração postural. Vários são os fa-
tores que podem causar desvios posturais em crianças e 
adolescentes. Entre os mais comuns, destacam-se: per-
manecer muito tempo sentado (televisão, computador, 
sala de aula), transportar mochilas escolares pesadas e 
sedentarismo.
Diante de realidade posta, justifica-se a implantação de 
ações no ambiente escolar que promovam a formação 
de novos hábitos posturais entre adolescentes de forma 
que a a promoção da saúde desse escolar seja para vida 
toda. 

eletromAgnetismo: um estudo 
envolvendo construção e AplicAção 
de eletroímãs no 3º ensino mÉdio dA 
escolA estAduAl dom gino mAlvestio

COORDENADOR: neRy gaio TeiXeiRa Pacheco

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual dom gino 
Malvestio

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O conhecimento de eventos físicos são rea-
lizados experimentações práticas para que seja elabora-
do conclusões a respeito dos fenômenos estudados. Tal 
conhecimento levou a grandes personagens a atribuir 
o próprio nome em vários fenômenos físicos do dia-a-
dia depois de ter realizado experiências. O projeto pro-
posto visa contribuir construindo material concreto que 
leve o conhecimento à tona sobre eletromagnetismo. 
Contudo, o assunto aplicado sobre o projeto, acarretará 
num aprendizado de sub assuntos relacionados ao con-
teúdo proposto, levando o aluno a fixação do assunto 
presente no decorrer da execução projeto proposto.

enchente e vAzAnte: um olhAr sócio 
AmbientAl dA comunidAde  são 
sebAstião AtrAvÉs dA fotogrAfiA

COORDENADOR: angeLo cesaR bRandão 
PimenTeL

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal são 
Sebastião 

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este projeto visa contextualizar os períodos 
de enchente e vazante do rio Tarumã Mirim junto aos 
alunos da Escola Municipal São Sebastião II, com o uso 
de fotografia para fixar as imagens captadas nos celula-
res dos alunos e estuda-las. Imagens de igapós, várzea, 
terra firme, o meio ambiente com a inserção do elemen-
to humano, suas influências e modos de convivência em 
cada período.



EDITAL 2018 - PCE E
energiA  solAr: utopiA ou reAlidAde

COORDENADOR: gLaubeR siqueiRa neves

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Presidente 
castelo branco

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Uma das principais características de nossa 
sociedade é o aumento cada vez maior da demanda 
por abastecimento energético. Esta é a condição para 
a existência de nossa indústria, nossos meios de trans-
portes, até mesmo a agricultura e a vida urbana. E a 
proposta do projeto é mostrar ao aluno a importância 
do uso de outras fontes de energia, no nosso caso, a 
ENERGIA SOLAR, no qual o aluno terá a oportunidade 
de aprender como se obtém e de que formas podemos 
fazer uso dessa forma de energia e poder compara-la 
com a energia elétrica utilizada no seu cotidiano. E para 
isso faremos experimentos com materiais de baixo cus-
to, será feito simulação de valores em reais de quanto 
custa um sistema de energia solar para uma residência, 
com o intuito de tornar as aulas de Física mais interes-
santes e estimular a curiosidade dos alunos que dese-
jam constatar a relevância das teorias físicas envolvidas 
nesse projeto.

ensinAndo A educAção físicA AtrAves 
dAs dAnçAs folclóricAs e dos 
ritmos brAsileiros no colÉgio 
bAtistA de pArintins 

COORDENADOR: diego maRinho bReLaz

INsTITuIçãO ExECuTORA: CBP - Colégio 
Batista de Parintins

uNIDADE ExECuTORA: sede/campus Principal

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A dança é considerada uma das artes mais 
antigas da humanidade, é também a única que des-
pensa matérias e ferramentas, pois depende apenas do 
corpo e da vitalidade humana para cumprir sua função. 
este trabalho tem como foco ensinar a educação Físi-
ca através das Danças Folclóricas brasileiras e seus di-
versos Ritmos na escola “Colégio Batista de Parintins”. 
Instituição renomada, com mais de 60 anos de ativida-
des educacionais no munícipio de Parintins/AM, con-
tribuindo para a formação ética e cidadã dos discentes 
Parintinenses. Considerando que a Educação Física tem 
um papel fundamental na formação e no processo de 
ensino aprendizagem dos alunos, e que a mesma possui 
conhecimentos específicos a serem tratados pedagogi-
camente, sistematizados no contexto escolar. Dentre 
esses conteúdos, materializados na expressão corporal 
como linguagem, a Dança e os Ritmos, ensinar a Edu-
cação Física utilizando desses meios, como elementos 
facilitadores da produção do conhecimento, pode tra-
zer inúmeros benefícios aos discentes e a qualidade de 
nossas aulas. A Dança na escola pode ser comparada a 
um tipo de alfabetização, pois possibilita ao aluno uma 
nova vivencia de linguagem, bem diferente da escrita ou 
falada. 

ensinAndo Arte com Jogos teAtrAis

COORDENADOR: ana cLaudia da siLva RibeiRo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual de Tempo 
Integral Eng. Prof. Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Alguns Princípios distinguiam a arte como 
manifestação espontânea e auto expressiva, estimando 
a livre expressão e a sensibilidade para o experimento 
artístico como orientação que visam à ampliação do po-
tencial criador do adolescente. Em meio a variedade das 
manifestações da arte, o teatro consiste na execução 
de uma atividade milenar, cujo objetivo é valorizar o in-
telecto humano e incentivar um aumento na visão que 
temos do mundo a nossa volta. Portanto podemos dizer 
que, o teatro é o instrumento que leva o homem de um 
estado linear cultural a um estado mais profundo, com-
plexo, inovador e excitante. Sua visão de mundo, sua 
percepção e sua cognição são vastamente ampliadas 
fazendo com que entenda melhor seus anseios e seu 
cotidiano, agregando potenciais relacionados a valores 
sociais, religiosos, educacionais e o bem-estar coletivo. 
E poder ensinar arte através de uma forma bem dinâmi-
ca, como é o caso dos jogos teatrais, possibilita que os 
alunos se envolvam ativamente na atividade proposta e 
tornando-os expectadores críticos.



EDITAL 2018 - PCEE
ensinAr históriA AlÉm dA sAlA de 
AulA pArA Alunos dA eJA nA escolA 
estAduAl professorA mirtes rosA de 
mendonçA limA, itAcoAtiArA

COORDENADOR: José RobeRTo TeiXeiRa samPaio

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Profª. 
Mirtes R. de Mend. Lima

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A proposta é desenvolver um projeto de ca-
ráter teórico-prático apresentando possibilidades de 
construção de ações educativas para os docentes ex-
plorarem de modo diversificado os conteúdos da dis-
ciplina, utilizando como ferramenta complementar no 
ensino aprendizagem os recursos digitais, na produção 
do Jornal História na Escola, Cinema História Viva na 
Escola, além de integrar o aprimoramento do conheci-
mento histórico fora dos espaços escolares através de 
visitas nos espaços culturais do Município. Acredita-se 
que, assim, os professores sejam capazes não só de con-
tribuir para o melhor aproveitamento do ensino de his-
tória, mas também de gerar reflexões e aprendizagens 
que estão além dos limites da sala de aula, contribuindo 
no desempenho das atividades escolares.

ensino de biologiA e inclusão 
educAcionAl

COORDENADOR: cLaRice guedes de souza

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual coronel 
José Assunção

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A diversidade é o que torna cada indivíduo 
diferente e único. A sociedade é heterogênea sendo as-
sim, não é possível termos classes homogêneas no que 
diz respeito ao desenvolvimento dos alunos.
A busca enquanto educadores deve ser o atendimento 
heterogêneo através de uma proposta organizada de 
forma abrangente.
pretende-se com esta pesquisa identificar as necessida-
des educativas especiais presentes das salas de Ensino 
Médio e desenvolver adaptações curriculares e meto-
dológicas para atendimento a etas necessidades no en-
sino de Biologia.

ensino de históriA e A educAção 
indígenA: experiênciAs de Alunos 
sateRé-mawé e pRoFessoRes na 
escolA estAduAl professorA mAriA 
belÉm

COORDENADOR: eRivaLdo da siLva gLoRia

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Profª. Maria 
Belém

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto de pesquisa “Ensino de História 
e a Educação Indígena: Experiências de alunos Sate-
ré-Mawé e professores na Escola Estadual Professora 
Maria Belém”, propomos estudar um pouco mais sobre 
a cultura indígena Sateré-Mawé, através de duas for-
mas: A primeira é a discussão sobre a problemática do 
processo de Ensino/aprendizagem dos alunos que vêm 
das comunidades tradicionais da região para estudar na 
sede do município, mas que se deparam com uma rea-
lidade escolar deficiente, no sentido de atendê-los de 
forma adequada no processo de inclusão; E a segunda 
é através de reflexões, em forma de seminário; e ativi-
dades pedagógica que promovam, nos alunos da escola, 
um breve estudo sobre os principais aspectos culturais 
das comunidade indígenas Sateré- Mawé, do município 
de Barreirinha, como forma de dinamizar o Ensino da 
disciplina História. A motivação para o projeto embasa-
se, empiricamente, na situação em que professores da 
escola Estadual professora Maria Belém e alunos indí-
genas vivenciam. 
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ensino de históriA e ludicidAde: 
produção de Jogos pedAgógicos 
como ferrAmentA de democrA-
tizAção dAs relAções de ensino 
AprendizAgem nA sAlA de AulA 

COORDENADOR: RaPhaeL XavieR baRbosa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof.
Djalma da C. Batista

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Nos últimos anos, estudos nas áreas da 
psicologia apontam a importância da experiência lúdi-
ca para o pleno desenvolvimento humano. Logo, não 
tardou para que os educadores adotassem uma nova 
perspectiva acerca da ludicidade no ambiente escolar e 
descobrissem as suas potencialidades no processo edu-
cativo. 
As atividades lúdicas passam a ser utilizadas como uma 
ferramenta fundamental de motivação e interação na 
escola, onde as crianças podem de modo autêntico e 
efetivo brincar, jogar, criar, inventar e aprender.
Quando pensamos em atividades lúdicas nos remete-
mos rapidamente aos jogos, sejam eles voltados ape-
nas para o lazer ou os jogos educativos. Porém o que 
às vezes não percebemos é que o jogo mesmo estando 
“apenas” voltado ao lazer também desempenha um pa-
pel formador para que o joga.

ensino e AprendizAgem mAtemáticA 
AtrAvÉs dA modelAgem

COORDENADOR: Jose RibeiRo secundino JunioR

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professor 
Luiz Gonzaga de Souza Filho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente projeto “Ensino e aprendizagem 
da matemática através da modelagem” apresenta uma 
pesquisa com os alunos do 1º ano do Ensino Médio da 
Escola Estadual professor Luiz Gonzaga de Souza Fi-
lho, utilizando a Modelagem Matemática no ensino e 
aprendizagem de progressões (Aritméticas e Geométri-
cas). O objetivo será desenvolver uma abordagem di-
dática utilizando a modelagem Matemática. Para isso, 
a trajetória teórico-metodológica proposta partira de 
uma abordagem quantitativa por se tratar de uma pes-
quisa bibliográfica, através do enfoque nos conteúdos 
de progressões (Aritméticas e Geométricas), sendo os 
dados coletados a partir de registros orais e de registros 
escritos realizados no decorrer do trabalho em sala de 
aula. Concluímos que quanto aprendizagem da mate-
mática através da modelagem ocasiona a aprendizagem 
satisfatória nos alunos do ensino médio, pela compre-
ensão sobre os conceitos nela trabalhados.

entre bolAs e rAquetes: perspecti-
vA de outro olhAr, sobre o tênis 
de mesA no Auxílio do desempenho 
escolAr com os Alunos do 8º e 9º Ano 
do ensino fundAmentAl

COORDENADOR: José RobeRTo da siLva sousa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual de Tempo 
integral balbina mestrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Entender as transformações pelas quais pas-
sa a educação hoje, é papel do professor, na etapa de 
desenvolvimento a que se destina a pesquisa, a escola 
é fundamental para que o processo de ensino-aprendi-
zagem possa ser melhorado de forma efetiva. Os obje-
tivos da pesquisa consistem em analisar o uso do es-
porte tênis de mesa como forma de incentivo durante 
as aulas do referido ano letivo em todas as disciplinas, 
a pesquisa será realizada na E.E.T.I Balbina Mestrinho, 
com 35 (Trinta e cinco) alunos do 8º e 9º ano do ensi-
no fundamental II. Como amostra será utilizado alunos 
das referidas turmas com notas na média, e abaixo da 
média. O intuito da pesquisa é incentivar os alunos a 
praticar o esporte, onde os melhores tanto em desem-
penho com em nota representaram a escola nos jogos 
escolares do Amazonas, dessa maneira possui subsídios 
que provem que o esporte pode influenciar nas notas 
positivamente.
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epicem - elaBoRaÇÃo de pRoJetos de 
iniciAção científicA no ensino mÉdio

COORDENADOR: aLdenize PinTo de meLo do 
nascimenTo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual de Tempo 
integral Profª Lecita Fonseca Ramos

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Conforme a LDB 9394/96: Art. 1º A edu-
cação abrange os processos formativos que se desen-
volvem na vida familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos mo-
vimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais; § 2º A educação escolar deverá 
vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social; Art. 
2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada 
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento 
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho. 
A LDB busca enfatizar o equilíbrio entre a preparação 
para o mercado de trabalho com a formação de um ci-
dadão lúcido que possa exercer sua cidadania de forma 
plena. Dessa forma o projeto aqui proposto sinaliza a 
necessidade de impulsionar o alunado à pesquisa por 
meio da elaboração de um mini projeto de iniciação 
científica colaborativa. 

erA umA vez...

COORDENADOR: Luciana maRinho maRTins

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: cmei erasmo augusto de 
Araújo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente projeto tem como objetivo esti-
mular a leitura e a escrita entre os alunos das séries ini-
cias do ensino Fundamental da escola municipal eras-
mo Augusto de Araújo através da contação de histórias 
feita pelos alunos do 5º ano da mesma escola, pois, en-
tende-se que o hábito da leitura tem uma grande im-
portância para o desenvolvimento do indivíduo em seu 
contexto social, visando, assim, despertar a curiosidade 
e o gosto do aluno pela leitura. Além de promover o de-
senvolvimento da imaginação, da criatividade, da inter-
pretação de imagens e textos, da oralidade e da escrita. 
O projeto prevê a realização de encontros semanais, 
beneficiando diretamente 150 alunos de baixa renda e 
melhorando sua qualidade de vida através do hábito da 
leitura. Com baixo custo financeiro, o orçamento prevê 
a compra de livros e de materiais didáticos para acom-
panhar o projeto.

espÉcies AmeAçAdAs de extinção: 
conceitos de sustentAbilidAde e 
preservAção AmbientAl nA cidAde de 
mAnAus

COORDENADOR: Luis caRLos Rocha gomes

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal Mário 
Lago

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: o presente projeto tem como proposta de-
senvolver junto à comunidade escolar e os alunos en-
volvidos nas atividades como bolsistas, uma concepção 
da necessidade de preservação ambiental tendo como 
principal eixo temático o cuidado com um dos nossos 
símbolos da cidade de Manaus, o Sauim de Coleira, que 
está em via de extinção. 
Buscando Desenvolver metodologicamente, associan-
do o ensino em sala de aula a pratica dos alunos, levan-
do-os a compreensão de conceitos de sustentabilidade, 
construindo saberes voltados para a preservação am-
biental, e de espécies ameaçadas em extinção, como o 
Sauim de Coleira. além de Despertar o interesse pelos 
estudos científicos a respeito da preservação ambien-
tal; Estimular a aprendizagem dos educandos voltadas 
para o conhecimento das espécies ameaçadas de extin-
ção em especial Sauim de Coleira; Incentivar a partici-
pação dos educandos, comunidade escolar e familiares 
na compreensão da preservação ambiental.
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estAção literáriA

COORDENADOR: gLiceRiana macieL de moRais 
aRauJo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual maria 
Amélia do Espírito Santo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Recentes pesquisas apontam que o ato de ler 
é uma das principais deficiências do estudante brasilei-
ro, com isso, vê-se a necessidade e a importância de se 
trabalhar essa competência com o aluno (Dutra, 2011). 
Para que a leitura seja eficaz, é necessário que o leitor 
apreenda o sentido do texto, não podendo transfor-
mar-se em mera decifração de signos linguísticos sem a 
compreensão semântica dos mesmos (Kleiman, 2008). 
O nível sensorial pode ser trabalhado dentro do âmbito 
familiar, desde a gestação do bebê, a mãe quando can-
ta para a criança dormir ou ler histórias, desde então já 
estimula o interesse de ler. Sendo assim, a leitura não é 
somente o impresso, mas a música, os desenhos, enfim, 
todos são modos de leitura que podem ser trabalhados. 
O sarau é uma excelente atividade para despertar os 
alunos a lerem, pois consiste em uma reunião festiva, 
apresentando concertos musicais, serestas, cantos, in-
terpretações de poemas além de performance artística. 

estudo sobre o reAproveitAmento 
de mAtÉriA orgânicA pArA produção 
de biogás

COORDENADOR: Rosana FeRReiRa PaLmeiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal José 
garcia Rodrigues

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Uma de nossas preocupações como edu-
cadores é garantir que o aluno tenha acesso a novos 
conhecimentos e que seja capaz de se tornar um cida-
dão crítico e comprometido com o meio em que vive, 
fazendo uso de ações e ferramentas que o ajude a ser 
reconhecido como pessoa capaz de promover mudan-
ças saudáveis no meio ambiente e proporcione sua sus-
tentabilidade.
O estudo de como utilizar a matéria orgânica para pro-
dução de biogás é uma das sugestões que pode con-
tribuir para a preservação e apoio a sustentabilidade, 
assunto tão em evidência atualmente, fazendo conhe-
cedores de método renovável que ajudem minimizar a 
poluição ambiental.
Sendo assim, de acordo com a problemática apresenta-
da, a utilização do processo anaeróbio desponta como 
alternativa promissora, além de sensibilizar os estudan-
tes a uma qualidade de vida melhor, fazendo-os enten-
der que o composto orgânico tem características essen-
ciais para grande potencial energético, originando o gás 
metano. 

estudos do solo 

COORDENADOR: aLine gabRieLa siLveiRa aRaúJo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Engº. Arthur 
soares amorim

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A Geografia presente nas salas de aulas é 
trabalhada de forma mecânica, por isso é vista como 
uma disciplina decorativa. Na compreensão de Kaer-
cher (2004, p.41), há ainda um predomínio da Geogra-
fia mnemônica, meramente informativa na sua versão 
empobrecida. Um somatório de informações, sem uma 
teoria geral que ligue os fatos discutidos entre si e, salvo 
exceções, sem ligação dos assuntos vistos com a vida 
dos alunos.
Além disso, os livros didáticos, pouco apresentam con-
teúdo da Geografia denominada Física, aquela que es-
tuda os fenômenos naturais e a relação com a ação an-
trópica. No entanto, o sexto ano do ensino fundamental 
é a fase em que os alunos têm o contato mais direto 
com os conteúdos físicos da Geografia, por isso, faz-se 
importante que estes compreendam corretamente o 
funcionamento da natureza, pois este será o alicerce 
para as próximas etapas, tanto do ensino fundamental 
quanto no médio, e talvez no ensino acadêmico.
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etniA e preconceito rAciAl: A repre-
sentaÇÃo indígena e aFRo-BRasileiRa 
nos livros didáticos de históriA, nA 
escolA estAduAl professor Aderson 
de menezes, paRintins-am

COORDENADOR: ceRes PaTRicia bRasiL viana

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof. 
Aderson de Menezes

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O Brasil se caracteriza como uma nação 
multicultural que abrange uma diversidade étnica mui-
to singular se comparado a outros países do mundo. 
Percebe-se que neste universo projetos políticos e eco-
nômicos que não comtemplam a diversidade e as parti-
cularidades das culturas que coexistem em nossa nação 
são privilegiados e a temática da identidade étnica sem-
pre é deixada de lado. 
A escola sendo o ambiente informacional que propor-
ciona o diálogo entre os contextos históricos, culturais, 
econômicos, políticos e sociais que são inerentes de to-
das as relações humanas. É o lugar onde se interioriza 
normas e, em sua grande maioria, tem o livro didático 
como elemento principal de transmissão dos conteúdos 
das disciplinas. No ensino de História, por exemplo, os 
livros didáticos e paradidáticos são ainda muito utiliza-
dos pelos professores no cotidiano escolar, principal-
mente como ilustração, complemento, com pouca criti-
cidade e problematização por parte dos alunos. 

etnomAtemáticA em quAdrinhos: o 
cotidiAno dA comunidAde inserido 
nAs AulAs de mAtemáticA, por meio 
de hq’s

COORDENADOR: FLavia de meLo nogueiRa dos 
sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Sen. 
antóvila mourão vieira

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A Etnomatemática em conjunto com as His-
tórias em quadrinhos irão retratar a presença de conte-
údos da matemática de forma aplicada, pois segundo 
Ferreira (2009), vivemos numa “sociedade aprendente” 
onde a busca pelo conhecimento deve ser fator pre-
ponderante para a leitura, interpretação e interação 
com os mecanismos que regem o mundo moderno de 
forma racional e imediata, respeitando ‘a etno, que se 
refere a grupos identificáveis, como por exemplo[...] 
grupos sindicais e profissionais, inclui memória cultural, 
códigos, símbolos, mitos e até maneiras especificas de 
raciocinar e inferir’ (D’Ambrósio 1990, p.18), assim a re-
ferida disciplina está inserida na comunidade por meio 
de profissionais, que cercam a cultura local, a exemplo 
temos o padeiro, suas ações do dia a dia inserem Mate-
mática, pois as frações são de seu manuseio diante das 
receitas de pães, eis uma visão aplicada da Matemática 
dentro da cultura local a qual será registrada e contada 
por meio das HQ’s, ‘ o verdadeiro (e bom) quadrinho se-
duz pelo conhecimento que leva ao despertar, que leva 
à alegria, ao prazer, à consciência.(CIRNE, 2000, p.19).

eu leitor, ouvinte, Autor

COORDENADOR: cínThia basTos saboia

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal santo 
André

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: a linguagem possibilita a interação de um in-
divíduo com seu semelhante, e por meio dela o homem 
se apropria do ambiente em que vive e das experiências 
do outro. O ambiente escolar é fundamental na troca 
de experiências, e nele, ela é estabelecida, e trabalha-
da. Isso porque os textos orais ou escritos são recebidos 
pelo leitor/ouvinte que se apropria deles, o que atinge 
diretamente o aluno.
Porém, essa troca não é feita somente entre alunos, o 
professor é a parte principal nessa interação, pois é ele 
quem passa a maior parte do tempo expondo os conte-
údos, a fonte de onde provém o conhecimento para o 
interlocutor. Sobre essa interação, Bakhtin (1988, p. 99) 
assegura que “Na realidade, toda palavra comporta duas 
faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que precede 
de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. 
E constitui justamente o produto da interação do locu-
tor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um 
em relação ao outro”.



EDITAL 2018 - PCE E
evolução dAs formAs de produção 
e consumo de músicA desde A renAs-
cençA AtÉ os diAs AtuAis

COORDENADOR: micKeLsen da cosTa Picanço

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual José Carlos 
mestrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: É fato reconhecível por todos que a música 
é a forma artística mais difundida e consumida nos dias 
atuais, seja por meio da apreciação direta (presencial-
mente, em shows de música popular, recitais e concer-
tos de música erudita ou mediados por alguma tecno-
logia de reprodução de áudio gravado, como DVD, CD, 
rádio, internet, celular e outros players – nesses casos, 
sendo uma atividade fim), seja por meio da apreciação 
indireta, na qual a música faz parte da produção, como 
nas trilhas sonoras de obras de dramaturgia (teatro, ci-
nema ou TV). 
É inconcebível a vida humana, pelo menos nos moldes 
ocidentais atuais, sem a presença da música. Na ver-
dade, é possível afirmar que não há vida humana sem 
música! Observe-se que ela está presente em situações 
e espaços diferentes daqueles que tradicionalmente se 
imagina, como um teatro, uma casa de shows, templos 
religiosos (Candé, 2001; Raynor, 1981). Ouve-se música 
aguardando atendimento em um call-center¬, no eleva-
dor, nas academias de musculação, nas lanchonetes e 
restaurantes (muito embora o ato de comer ao som de 
música não seja algo novo na história, seu uso, porém, 
era limitado a eventos festivos e casas de pessoas abas-
tadas), etc.. 

experimentAção no ensino de 
biologiA: um AprendizAdo dinâmico 
em turmAs de 1º Ano  do ensino 
mÉdio dA escolA estAduAl 
professorA mirtes rosA mendes de 
mendonçA limA

COORDENADOR: adRieida aLmeida de oLiveiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Profª. 
Mirtes R. de Mend. Lima

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: o presente trabalho pretende trabalhar a im-
portância do desenvolvimento da capacidade de análise 
e raciocínio dos alunos em associar o conteúdo teórico 
com o que se verifica na prática em relação à Biologia. O 
presente trabalho será desenvolvido na Escola Estadu-
al Mirtes Rosa Mendes de Mendonça Lima, tem como 
objetivo a produção de materiais alternativos para o de-
senvolvimento de atividades práticas no ensino de Bio-
logia. Para a elaboração da aula prática serão utilizados 
materiais de baixo custo, além dos recursos ofertados 
pelo laboratório de ciências da escola que está desati-
vado. Espera-se ser viável a elaboração do material al-
ternativo, a inserção de aulas práticas e a utilização dos 
recursos do laboratório para dinamizar as aulas na busca 
do conhecimento e fortalecimento da experimentação 
nas aulas de Biologia, motivando os alunos e facilitando 
no processo de ensino-aprendizagem neste componen-
te curricular.

experimento de compostAgem dos 
resíduos sólidos pArA uso como 
Adubo orgânico pArA hortA escolAr 
dA emef nossA senhorA dAs grAçAs

COORDENADOR: isnan de souza caRvaLho

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal nossa 
senhora das graças

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este projeto de pesquisa tem como propó-
sito pesquisar os resíduos sólidos orgânicos dos restos 
dos alimentos da cozinha escolar, das capinas e podas 
das árvores e plantas para uso na horta escolar.



EDITAL 2018 - PCEE
experimento de fisicA utilizAndo 
mAteriAis de bAixo custo e fAcil 
Acesso: usinA termicA

COORDENADOR: Jose caRLos nascimenTo 
caRvaLho

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual 
Desembargador André V. de Araújo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Neste trabalho é discutida a importância de 
trabalhar a Termometria em situações do cotidiano atra-
vés de atividades experimentais. Este projeto tem como 
objetivo apresentar algumas etapas de uma proposta de 
trabalho com experimento de Física utilizando materiais 
de baixo custo e fácil montagem e acesso, com alunos 
do Ensino Médio. A proposta será aplicada em uma es-
cola da rede pública na cidade de Manaus-AM. Ela será 
realizada seguindo uma metodologia que considerou 
as concepções prévias dos estudantes. O projeto será 
realizado entre alunos do segundo ano e terceiro ano 
do Ensino Médio. O aluno terá contato melhor com os 
conceitos estudados em sala utilizando-se de um expe-
rimento e para que houvesse maior interação e troca de 
idéias entre aluno e professor, os mesmos se reunirão 
no laboratório de informática da escola para realizarem 
a montagem sobre usina térmica.

experimentos de físicA com mAteriAis 
AlternAtivos nAs turmAs de 3º Ano 
dA escolA estAduAl professorA 
mirtes rosA mendes de mendonçA 
limA, itAcoAtiArA, Am

COORDENADOR: diego macedo aLmeida

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Profª. 
Mirtes R. de Mend. Lima

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente projeto pretende inserir a expe-
rimentação como estratégia eficiente para a criação de 
problemas reais que permitam a contextualização e o 
estímulo de questionamentos de investigação nas au-
las de Física. A temática será desenvolvida como prática 
educativa nas turmas de 3º ano do Ensino Médio por 
meio de experimentos utilizando materiais alternativos, 
o projeto visa à melhoria do entendimento e aprendi-
zagem dos conteúdos propostos pela área no conceito 
Eletricidade, uma vez que o laboratório de Ciências da 
Escola não dispõe de equipamentos na área.
Nas escolas do ensino médio, é comum se deparar com 
professores de Física com dificuldades em construir um 
conhecimento físico em suas classes, de forma praze-
rosa, contextualizada e funcional. A realidade da Escola 
estadual mirtes Rosa mendes de mendonça Lima não 
é diferente, a disciplina de Física ainda é vista com difi-
culdade pelos alunos, os dados evidenciam baixo ren-
dimento, em uma sala composta de quarenta alunos, 
quinze dominam e os demais apresentam dificuldade 
na aprendizagem. 

experimentotecA de mAtemáticA: 
umA metodologiA pArA construção 
do conhecimento

COORDENADOR: TeRTuLiano de aLmeida Paiva 
JunioR

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Padre Luis 
Ruas

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A educação escolar, como principal mentora 
dos desafios para a juventude, desafios que os ajudam 
a dar significado a suas vidas, a construir projetos de um 
futuro digno, necessita urgentemente de novas formas 
de ensino (ALMEIDA, 2000), uma forma de ensino que 
motive o aluno a ir para a escola, não só para cumprir 
um compromisso social, mas para que se torne parti-
cipante ativo do desenvolvimento social e cultural de 
sua comunidade, da qual se sinta importante e útil, que 
gaste sua energia vital em algo que esteja construindo e 
vendo os resultados de sua construção. A Matemática 
ganha destaque, quando o assunto é a necessidade de 
mudança no modelo de ensino adotado atualmente, e é 
consenso entre os pesquisadores e interessados sobre 
o tema que ela é vilã nos casos de reprovas, como citado 
por D’Ambrósio (2010), Bessa (2007) e Ogliari (2008). 
Nos dias atuais, discute-se muito sobre a necessidade 
de revisão dos atuais métodos de ensino adotados pe-
los professores em sala de aula, pois há muita diferença 
entre o que é ensinado e a real aprendizagem dos alu-
nos, que fica muito abaixo das perspectivas iniciais. 



EDITAL 2018 - PCE E - F
explorAndo As mídiAs sociAis: criAn-
do cAnAis de trAnsmissão de ciênciAs 
no ensino mÉdio

COORDENADOR: cLaudenoR de souza Piedade

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Instituto de Educação do 
Amazonas

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A necessidade de integração da Ciência aos 
meios de comunicação que se difunde entre os jovens, 
motiva a realização de trabalhos que promovam essa 
integração. Dessa forma, a base para esta proposta se 
fundamenta na observação da tendência dos jovens de 
reinventar sua forma de perceber o ambiente. Se a co-
munidade escolar, como meio de absorção dos jovens, 
não busca incorporar tais insumos, fica a margem das 
prioridades dos estudantes que tendem a se esquivar 
de processos pontuais que reprimem os seus impulsos, 
tentando reprimir e força-los a ser algo idealizado, sem 
perceber sua real forma de vida.
Ressalta-se a geração Z, aquela que nasceu conectado 
às tecnologias, então é sensato, pensar que para atrair a 
atenção dos jovens é necessário se encaixar no mundo 
deles, interagindo de forma inteligente para fazê-lo sen-
tir a capacidade de incorporar a Ciência como uma das 
prioridades nesse rol de futilidades das redes sociais. 
Pois ciência não necessariamente precisa ser chata, tem 
que ser prazerosa e desafiadora.

explorAndo os conceitos de 
eletrodinâmicA por ilustrAções: por 
perspectivA de motivAção

COORDENADOR: ana maRia Reis

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Colégio Brasileiro Pedro 
silvestre

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A proposta “Explorando os Conceitos De Ele-
trodinâmica por Ilustrações: por Perspectiva de Motiva-
ção” visa ilustrar os conhecimentos de eletrodinâmica 
no Ensino Médio, com o intuito de destacar os fenôme-
nos elétricos por via de experimentos práticos, simples 
e de baixo custos. Diante disso, iremos obedecer o pro-
cedimento da construção do painel solar caseiro com 
os LED’s devidamente ligados entre si e posicionados 
no pedaço de papelão na configuração de linhas e colu-
nas. A configuração será análoga a uma célula fotovol-
taica, responsável pela conversão da energia solar em 
elétrica. Depois disso, colocaremos em funcionamento, 
expondo o painel à radiação solar para observarmos a 
conversão e realizar as devidas medidas. Almejaremos 
no mínimo 1,5 Volts, aproximadamente. Com esse valor 
será o suficiente para atingirmos o nosso objetivo.

fAiry tAle: o ensino de linguA inglesA 
proporcionAndo o resgAte imAginá-
rio AtrAvÉs dAs lendAs e contos 
AmAzÔnicos

COORDENADOR: Luciene siLva souza

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal Anastácio 
assunção

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Inúmeros são os relatos que ajudaram a re-
gistrar e transmitir um pouco da mitologia amazônica. 
Através de viajantes, exploradores, pesquisadores, povo 
amazônida, essas histórias têm sido fonte de inspiração 
para romances, poemas e canções, entre outras ma-
nifestações artísticas que ajudaram a modelar a iden-
tidade cultural da Região Norte do Brasil.Para isso, as 
estórias devem ser transmitidas aos alunos na língua 
estrangeira que está sendo aprendida por eles, o Inglês. 
O gênero conto de fadas (fayre tale), por ser uma obra 
ficcional, é capaz de criar um universo de seres e acon-
tecimentos, de fantasia e imaginação. Segundo Walker 
(1996), os contos de fadas tradicionais são retirados de 
muitas fontes, inclusive de mitologias remotas, religiões 
pagãs, alegorias políticas, moralidades e histórias orien-
tais. 



EDITAL 2018 - PCEF
fAnzine: umA ferrAmentA inovAdo-
rA de escritA, criAtividAde e leiturA 
pArA o AprendizAdo do ensino dA 
línguA portuguesA no ensino fundA-
mentAl

COORDENADOR: Luana ciRene souza cosTa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal maria do 
Carmo Rebello de Souza

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: o presente trabalho visa mostrar para crian-
ças e adolescentes um gênero textual ainda não tão co-
nhecido, o Fanzine, que traduzido significa Revista de 
Fã. A escolha de tal gênero textual é uma busca cons-
tante de dinamizar e atrair o alunado para a produção 
textual, de uma forma em que se envolva a Arte a Escri-
ta. Todavia o questionamento a ser levantado é: Como 
um gênero criado, a priori, para reunir fotos e matérias 
de ídolos, pode virar um instrumento dentro de sala de 
aula, na disciplina de Língua Portuguesa? A resposta 
segundo FERREIRA (2012) é que: o gênero Fanzine, é 
visto como inovador, dentro da sala de aula, em especial 
nas aulas de português, pois vem contribuindo, para o 
conhecimento do alunado, o qual contêm no seu inte-
rior características que atraem os jovens e “atualmen-
te, se mostra como um espaço para liberdade artística, 
expressiva, educacional etc.”, além de proporcionar uma 
interação social dos alunos entre si e com a comunida-
de escolar, uma vez que o objetivo do projeto é utili-
zar temas transversais, conforme nos orienta os PCN’S, 
para contribuir no posicionamento crítico e atuante dos 
alunos, frente a problemas do seu cotidiano, tais como: 
gravidez na adolescência, bullying, drogas, violência, etc. 

Fazendo o lixo ViRaR “aRte”

COORDENADOR: zuLenice aLves de aRaúJo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professor 
gilberto mestrinho de medeiro Raposo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Ensinar através de projetos é criar vínculos 
entre o aprendizado escolar e a realidade em que os 
alunos estão inseridos, uma vez que, por meio desses 
conhecimentos são possíveis contextualizar os conteú-
dos da disciplina com aqueles que os discentes trazem 
consigo. Dessa forma, trabalhar com a disciplina de Arte 
e Ciências é desenvolver o raciocínio do aluno, estimu-
lando-o a criar, pensar e interagir de maneira satisfatória 
a partir dos materiais que a sociedade nos impõe.
Desse modo, a ideia é criar objetos artesanais com os 
alunos e tornar proveitoso o estudo sobre a importância 
da reutilização do lixo através do Projeto: Fazendo lixo 
virar “Arte” e com isso, inovar nossa prática pedagógica 
e integrar saberes e conhecimentos úteis na formação 
do cidadão.
Este projeto será desenvolvido na Escola Estadual Pro-
fº Gilberto Mestrinho de Medeiro Raposo, com os alu-
nos da 1º Série do Ensino Médio, tem como objetivo 
proporcionar aos discentes conhecimentos teóricos e 
práticos, a cerca da temática em questão, uma vez que 
os mesmos aprenderão a pesquisar e compreender 
como utilizar os resíduos sólidos descartados no meio 
ambiente fazendo com que esse lixo se transforme em 
lindas peças artesanais, úteis no dia a dia.

feirA de ciênciAs Jkn

COORDENADOR: João viToR siLva de LouReiRo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Profº. Jorge 
Karam neto

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto é intitulado como Feira de Ciên-
cias JKN, e será aberto para os alunos do JKN apresen-
tarem, podendo se inscrever com os bolsistas que serão 
responsáveis pela inscrição. Os alunos que se inscreve-
rem para algum tipo de apresentação ou experimento 
serão supervisionados para maior segurança de suas 
aplicações, caso aprovados poderão apresentar normal-
mente. Cada grupo de alunos que apresentarem serão 
avaliados quanto à qualidade, criatividade e inovação, 
clareza e objetividade de seus trabalhos. A equipe de 
bolsistas terá participação com apresentação e/ou ex-
perimentação no evento. Espera-se que esse projeto 
posso despertar maior interesse do aluno por ciências, 
fenômenos envolvidos por trás das ciências de forma 
mais clara. E os alunos que permaneceram na escola 
nos anos seguintes possam ter mais participação em 
eventos do tipo. Espera-se também adquirirmos resul-
tados que possam ser divulgados de forma cientifica em 
revistas de ensino para contribuição no ensino de ciên-
cias nas escolas.



EDITAL 2018 - PCE F
físicA e energiA sustentável

COORDENADOR: andReza cavaLcanTe maRinho

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual maria 
calderaro

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Os padrões de vida atuais apresentam uma 
dependência e uma demanda cada vez maior de ener-
gia, principalmente elétrica, mas não limitada exclusiva-
mente a ela. Contudo, o fornecimento de energia para 
atender tamanha demanda tem sido realizado de forma 
insustentável ao longo dos anos, utilizando os recursos 
naturais como se os mesmos não possuíssem fim. Re-
centemente o interesse comum da sociedade vem mo-
tivando o desenvolvimento e a implantação de sistemas 
de geração baseados em fontes renováveis, e mudanças 
importantes já podem ser observadas através da Física 
e os fenômenos relacionados.

Física- expeRimentando e apRenden-
do com mAteriAis recicláveis 

COORDENADOR: heFeRson menezes coeLho

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual José Carlos 
M. Mestrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Segundo VIOLIN (1979), a falta de laborató-
rios e equipamentos não se constitui no principal fator 
para a omissão de atividades experimentais no ensino 
de Física. 
A experimentação pode ser uma estratégia eficien-
te para a criação de problemas reais que permitam a 
contextualização e o estímulo de questionamentos de 
investigação nas aulas de Física. A temática será desen-
volvida a partir de experimentos de baixo custo, como 
prática educativa no Ensino Médio, envolvendo ativi-
dades lúdicas visando à melhoria do entendimento e 
aprendizagem dos conteúdos propostos pela área. 

frAção como porcentAgem e 
probAbilidAde em umA turmA do 6º 
Ano do ensino fundAmentAl

COORDENADOR: caRLos José FeRReiRa soaRes

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof. Isidoro 
G. de Souza

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A aprendizagem de frações mediante a ex-
ploração de porcentagem e probabilidade é um tema 
bastante abordado na Olimpíada Brasileira de Matemá-
tica das Escolas Públicas - OBMEP, e se destaca com 
diversas aplicações em várias áreas do conhecimento. 
A pesquisa será de cunho qualitativo e o tema é rele-
vante porque os educandos apresentam dificuldades de 
aprendizagem nas relações de frações nas perspectivas 
de porcentagem e probabilidade, onde percebe-se atra-
vés de provas anteriores das OBMEP um baixo aprovei-
tamento nas questões que retratam este tema. Desta 
forma, os objetivos da proposta são: investigar a resolu-
ção de problemas das OBMEP no contexto de frações 
como porcentagem e probabilidade, identificar as prin-
cipais dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos 
alunos sobre o tema, estimular o interesse dos educan-
dos para resolver problemas matemáticos eficazmente 
e compreender a resolução de problemas.



EDITAL 2018 - PCEF - G
futebol moderno AmAzonense: umA 
AbordAgem sobre A evolução recen-
te do mAnAus fc

COORDENADOR: LaRissa gomes de aguiaR

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal ana maria 
de Souza Barros

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Originário da Inglaterra e trazido ao Brasil 
por Charles Miller, o futebol teve seu desenvolvimen-
to no Brasil no final do século XIX. No seu começo, era 
praticado por trabalhadores de grandes empresas quali-
ficadas e de renomados clubes. Nenhum outro esporte 
mobiliza os brasileiros tanto quanto o futebol, já oficia-
lizado como paixão nacional. Considerado mais do que 
um esporte, o futebol é um estilo de vida, uma forma 
de interagir com a sociedade brasileira, que independe 
de classe social, raça ou qualquer outra diferença. O fu-
tebol amazonense é um segmento do futebol brasileiro 
que teve seu início em 1903, mas foi em 1906 que ga-
nhou visibilidade (Neto, 2017). O Campeonato Amazo-
nense de Futebol é disputado desde 1914, sendo que 
foi amador até 1963, tornando-se profissional a partir 
de 1964, e em 1967 passou a ser organizado pela FAF. 
Teve seu auge nas décadas de 1960 e 1970, com o ad-
vento do estádio Vivaldo Lima, o Vivaldão, onde clubes 
como Nacional, Rio Negro, Fast, São Raimundo entre 
outros, lotavam o “Colosso do Norte” em partidas me-
moráveis. 

geah-gRUpo de estUdos nas áReas 
hUmanas (pRoJeto de iniciaÇÃo 
cientíFica no ensino médio)

COORDENADOR: andReza bianca caXias da 
siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual de Tempo 
Integral Eng. Prof. Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Na era da informação e das pesquisas rápi-
das no Google, vemos cada vez mais o pouco interesse 
dos jovens pela pesquisa. Poucos alunos vão além do 
livro didático e, por iniciativa própria procuraram co-
nhecer mais sobre algum tema. Têm sido comum no co-
tidiano escolar trabalhos mal elaborados, opiniões rasas 
e muitas cópias.
Nas redes sociais se proliferam posições mal fundamen-
tadas, ideias errôneas sobre temáticas polêmicas, mui-
to preconceito e distorções da realidade. E na falta de 
argumentos sólidos, na falta de conhecimento, atos de 
ódio são destilados, e uma onda de desrespeito ao ou-
tro tem se alastrado.
nossos alunos necessitam de mais maturidade para 
lidar com o espaço digital, saber se posicionar usando 
argumentos, se preocupar com a veracidade das infor-
mações, checarem as fontes. Pois, muitos decidem suas 
posições políticas, econômicas e culturais com base na 
leitura de um comentário curto em alguma rede social. 
É preocupante observar que muitos jovens não têm lei-
tura de mundo. São induzidos pelo o que é divulgado 
na mídia, escolhem suas convicções considerando o que 
está na moda. 

geRgelim (sesamUm indicUm): 
extrAção do óleo de sementes como 
recurso sustentável, nA escolA 
estAduAl professorA JAcy dutrA, 
distrito de pedrAs, bArreirinhA

COORDENADOR: isa maRa PimenTeL

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Jacy Dutra

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O relevante estudo sobre a extração do óleo 
de sementes do gergelim (Sesamum indicum) surge 
quando se observou a presença de inúmeros pés de 
plantas de gergelim nos quintais de moradias, em am-
plos e pequenos terrenos, nas mediações das escolas, 
igrejas e outras áreas localizadas na sede do Distrito de 
Pedras, Município de Barreirinha, Estado do Amazonas. 
A partir dessas observações surgem questionamentos 
sobre: qual utilidade dessa planta para os moradores no 
que se refere ao consumo de suas sementes; quais seus 
benefícios nutricionais, medicinais e econômicos.  
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gincAlculAndo: ensinAndo 
mAtemáticA AtrAvÉs de gincAnAs

COORDENADOR: adnamaR macieL guimaRães

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual maria 
almeida do nascimento

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A principal motivação para o desenvolvi-
mento da proposta consiste na busca por dinâmicas di-
ferenciadas que proporcionem o ensino da matemática 
de forma eficiente. Tem como prioridade estimular e 
motivar os alunos do ensino médio em relação ao ensi-
no da matemática partindo de uma perspectiva lúdica, 
como um contraponto as dificuldades e aos pouco inte-
resse pelas aulas desta disciplina.
Sabemos que as deficiências no ensino e na aprendiza-
gem da matemática são preocupações constantes aos 
estudiosos da educação. Em particular os últimos 50 
anos têm se caracterizado por um estudo intenso nes-
te campo, dentro e fora do nosso país. Trabalhos como 
os de Dienes (1973), Kline (1976), Brousseau (1983), 
Fischbein (1995), e pesquisas como as de Schliemann 
(1991) e D’Ambrósio (1996), dentre outros lançam luzes 
sobre uma discussão em torno de abordagens alternati-
vas para o ensino da matemática.

gincAnA como instrumento no 
ensino dA mAtemáticA

COORDENADOR: adson Ramos de Lima

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professor 
Ronaldo Marques da Silva

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este trabalho tem como temática o ensino 
da matemática com o auxílio de gincanas. Os desafios 
encontrados no cotidiano escolar são desafiadores, li-
dar com os conceitos matemáticos é de extrema impor-
tância na vida de qualquer pessoa tanto na vida escolar 
quanto no dia a dia de cada um, a relação do aluno com 
os conteúdos apresentados nos currículos escolares 
muitas vezes não são vistos com muito interesse pelo 
educando devido a falta de afinidade que muitos tem 
com a disciplina, essa falta de afinidade ou de interesse 
do aluno pelos conteúdos matemáticos são refletidos 
diretamente em seus baixos desempenhos na esco-
la, além de serem observados nas avaliações externas. 
com essa abordagem aplicaremos o referido projeto 
aos alunos dos 6º anos da escola Ronaldo Marques da 
Silva no município de Itacoatiara, pois as dificuldades re-
lacionadas com a base matemática como as quatro ope-
rações, os conceitos geométricos entre outros, quando 
passam a acompanhar o educando desde o inicio do 
ensino fundamental ao ensino médio pode fazer esse 
individuo ver a matemática como um “bicho papão” e 
isso pode ser algo irreversível e bastante prejudicial na 
vida de qualquer pessoa, quando ela enfrenta uma pro-
va de vestibular, Enem ou de um concurso em que os 
conhecimentos matemáticos são requeridos.

glossábio

COORDENADOR: José de sousa maRinho

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professor 
Antônio José Bernardo de Vasconcelos

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A maioria dos alunos do ensino médio estão 
em fase de alfabetização/adequação a linguagem cien-
tífica. É praticamente normal encontrarmos discentes 
sem conhecer até mesmo o alfabeto. No que se refere 
ao ensino de Ciências da Natureza/Biologia, o estudan-
te se depara com uma gama de informações a respeito 
do Universo e da Biosfera, além dos seres vivos que ha-
bitam o nosso planeta, os recursos biológicos aqui en-
contrados, sua estrutura física, sua composição química 
e metabolismo bioquímicos e biofísicos inerentes a cada 
atividade e situações que cada organismo enfrenta em 
suas relações com o meio ambiente e com os demais 
seres vivos.
Para os alunos do ensino fundamental nos anos finais 
que ainda não tiveram contato com tais informações e 
muito menos com os termos científicos, com explica-
ções complexas que não existe um sinônimo que possa 
facilitar a memorização e muito menos a assimilação 
destes termos, a maioria destes não são encontrados 
no “linguajar popular”, nem fazem parte da cultura de 
nossa sociedade.
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grAvidez nA AdolescênciA: proJe-
to de intervenção pArA prevenir e 
diminuir suA incidenciA no âmbito 
escolAr

COORDENADOR: LucineTe coeLho dos sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Esc. Est. Profª Enery 
barbosa dos santos

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A gravidez na adolescência figura como gra-
ve problema que atinge parcelas crescentes da popula-
ção Nhamundaense. A relação entre esta e o abandono 
da escola, com as óbvias consequências para o futuro 
destas adolescentes e de seus filhos, é verificada cada 
vez mais em nossa cidade.
A ocorrência da gravidez precoce entre adolescentes 
da cidade tem se mostrado crescente, gerando grande 
preocupação por parte da escola e do município. Enten-
de-se que e a adolescência é um período de vida que 
merece atenção, pois essa transição entre a infância e a 
idade adulta pode resultar ou não em problemas futu-
ros. A gravidez na adolescência é um desses problemas 
Nesse sentido a escola deve assumir a sua função social, 
promovendo ações que possam auxiliar na sensibiliza-
ção da comunidade através de projetos estruturantes.
Dessa forma, é que o projeto GRAVIDEZ NA ADO-
LESCÊNCIA: UM DESAFIO PARA A COMUNIDADE 
ESCOLAR torna-se essencial para que sejam abertas as 
discussões acerca do problema aqui exposto, pois atra-
vés da realização de palestras buscaremos a sensibiliza-
ção dos alunos e convida-los a refletir sobre as conse-
quências de uma gravidez indesejada. 

guArdiões dA inclusão

COORDENADOR: eRiKa beLem de FReiTas

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Presidente 
Figueiredo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O Projeto de Pesquisa permite que estudan-
tes percebam que estruturas sociais modulam a atua-
ção e que é possível intervir para minimizar limitações. 
Os alunos pedem contestar, reconstruir, descrever e in-
terpretar as relações sociais e poder relaciona-las com 
o cotidiano.

guArdiões do pAtrimÔnio: A vAlori-
zAção dos pAtrimÔnios mAteriAis, 
imAteriAis e Arqueológicos dA zonA 
sul de mAnAus pelo 6º Ano dA escolA 
estAduAl nAtháliA uchÔA

COORDENADOR: denise bezeRRa RodRigues 
gomes

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual nathalia 
uchôa

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto tem a finalidade de estudar os 
patrimônios culturais (materiais, imateriais e arqueoló-
gicos) da zona sul Manaus a partir da perspectiva ar-
tística, educação patrimonial e alfabetização científica, 
contribuindo para a valorização da cultura pelos alunos 
de 6º ano da Escola Estadual Nathália Uchôa. Para al-
cançar os objetivos do projeto, as estratégias metodo-
lógicas estão divididas em 4 fases distintas: 1- Leitura e 
Observação, 2- Registro, 3- Exploração, 4- Apropriação. 
a primeira fase visa preparar os bolsistas teoricamente 
por meio de leituras e observações sobre os patrimô-
nios culturais. Em seguida, serão feitos registros sobre 
as visitas de forma criativa, inventiva, tomando como 
base processos artísticos diversos (desenho, fotogra-
fia, pintura e outros). Paralelamente, os bolsistas-pes-
quisadores farão investigações sobre a percepção que 
os pelos alunos de 6º ano da Escola Estadual Nathália 
Uchôa tem sobre patrimônio cultural material, material 
e arqueológico.
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hábitos AlimentAres

COORDENADOR: iRanice aguiaR de saLes

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual danilo 
Corrêa

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O objetivo desta pesquisa intitulada como 
Hábitos Alimentares surgiu da necessidade de se elabo-
rar um estudo diagnostico para verificar como anda os 
hábitos alimentares dos alunos da Escola Estadual Da-
nilo Corrêa, fato este levantado em virtudes de que, ao 
ser realizado a avaliação de medidas antropométricas 
do IMC - Índice de Massa Corporal, avaliação esta reali-
zada anualmente nas escolas com a finalidade de avaliar 
o peso do individuo em relação a sua altura e assim in-
dicar se está dentro do peso ideal, acima ou abaixo do 
peso desejado, constatou-se que a maioria dos alunos 
apresentam estarem abaixo do índice esperado, fato 
este preocupante para o estado de desenvolvimento 
dos alunos. 

higiene: umA questão de sAúde

COORDENADOR: RenaTa magaLhães vieiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Karla 
Patrícia Barros De Azevedo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A dimensão cultural merece destaque, espe-
cialmente no contexto da educação científica amazôni-
ca que envolve o ensino de história, pois encontra-se 
mesclada a diversas práticas e crenças que fazem parte 
do cotidiano local. Mediar conhecimentos de naturezas 
diferentes como conhecimentos tradicionais e conheci-
mentos científicos é muito complexo. No Brasil, de um 
modo geral, pode-se afirmar que essa mediação pouco 
acontece, em vez disso, o que se
vê é a tentativa de superposição do conhecimento cien-
tífico/escolar sobre o conhecimento popular (BAPTIS-
TA, 2010).
Nesse sentido, o conhecimento sobre as viagens cien-
tificas realizadas na região amazônica configuram-se 
como um meio para valorizar os conhecimentos da His-
tória local retratada por expedições de cientistas que 
passaram pela Amazônia, realizaram pesquisas, os quais 
registraram por meio de seus relatos de viagens, carac-
terísticas da História referente ao período do Brasil Co-
lônia, império e república no contexto amazônico. Estes 
conhecimentos aproximam os alunos do saber histórico 
contextualizado com o ambiente que estão inseridos. 
 

históriA dA ciênciA nA AmAzÔniA: 
AproximAndo históriA e ciênciAs 
nAturAis pelo contexto regionAl

COORDENADOR: eLiane Rego de vasconceLos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual balbina 
mestrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A dimensão cultural merece destaque, espe-
cialmente no contexto da educação científica amazôni-
ca que envolve o ensino de história, pois encontra-se 
mesclada a diversas práticas e crenças que fazem parte 
do cotidiano local. Mediar conhecimentos de naturezas 
diferentes como conhecimentos tradicionais e conheci-
mentos científicos é muito complexo. No Brasil, de um 
modo geral, pode-se afirmar que essa mediação pouco 
acontece, em vez disso, o que sevê é a tentativa de su-
perposição do conhecimento científico/escolar sobre o 
conhecimento popular (BAPTISTA, 2010).
Nesse sentido, o conhecimento sobre as viagens cien-
tificas realizadas na região amazônica configuram-se 
como um meio para valorizar os conhecimentos da His-
tória local retratada por expedições de cientistas que 
passaram pela Amazônia, realizaram pesquisas, os quais 
registraram por meio de seus relatos de viagens, carac-
terísticas da História referente ao período do Brasil Co-
lônia, império e república no contexto amazônico. Estes 
conhecimentos aproximam os alunos do saber histórico 
contextualizado com o ambiente que estão inseridos.
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históriAs em quAdrinhos com o uso 
da tecnologia - Uma metodologia 
inovAdorA pArA leiturA do ensino 
mÉdio

COORDENADOR: angeLa maRia casTRo da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual José Carlos 
M. Mestrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: os alunos precisam estar em contato cons-
tante com a leitura e escrita para ler com compreensão e 
escrever as palavras pensando em sua ortografia corre-
ta e desenvolver sua criatividade como também ampliar 
seu vocabulário discursivo. Para que avancem mais em 
seu conhecimento sobre leitura e as escritas participa-
rão do projeto “História em quadrinho” que consiste em 
buscar informações sobre temas vivenciados em seu 
contexto, para criação de histórias com imagens cap-
turadas através de fotos tiradas pelos próprios alunos 
e com estas os mesmos podem criar mensagens para 
criação de livretos com o intuito de incentivar a leitura 
na escola. Nas Histórias em Quadrinhos as crianças são 
capazes de ler, pois há os jogos de imagens, linguagem 
acessível que proporcionará, além da facilidade à com-
preensão de conteúdos, o desenvolvimento da criativi-
dade dos alunos.

históriAs em quAdrinhos e A práticA 
dA leiturA nA reflexão de contextos 
socioAmbientAis 

COORDENADOR: andRea Lima LoPes

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual benjamin 
magalhães brandão

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Sabe-se que com a tecnologia e com as gran-
des transformações no mundo cotidiano, a prática da 
leitura está cada vez menos atrativa para os discentes. 
Com a finalidade de tornar essa prática mais aprazível 
e dinâmica, este projeto busca através das histórias em 
quadrinhos despertar o interesse dos alunos no contex-
to socioambiental promovendo a construção de valores 
morais, a formação de cidadãos críticos e comprometi-
dos com a vivência escolar individual e coletiva, estimu-
lando a criação de textos, desenhos e gibis em busca do 
conhecimento.

históriAs em quAdrinhos: em buscA 
de um herói AmAzÔnico

COORDENADOR: daRLene da siLva PeReiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal são Judas 
Tadeu

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este projeto surge a partir da atuação profis-
sional construída em sala de aula, uma vez que a leitura 
e a escrita são componentes básicos do ensino da língua 
materna. 
Dessa forma, observa-se a grande necessidade de in-
centivar crianças e adolescentes das séries finais do 
ensino Fundamental em desenvolver as habilidades de 
leitura e escrita. Por isso, o projeto denominado ‘Histó-
rias em Quadrinhos: em busca de um herói amazônico’ 
surge para complementar as atividades pedagógicas a 
partir de uma ótica teórica de pesquisa, uma vez que se-
rão objeto de investigação a história do surgimento das 
HQs, autores nacionais e estrangeiros, bem como os 
principais heróis (personagens) presentes nas histórias.
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históriAs em quAdrinhos: leiturA, 
criAção e produção escritA no 5 Ano

COORDENADOR: geane do nascimenTo de 
oLiveiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: EEWG - Escola Estadual 
Professor Waldir Garcia

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professor 
waldir garcia

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto HISTÓRIA EM QUADRINHOS: 
LEITURA, CRIAÇãO E PRODUÇãO ESCRITA COM 
ALUNOS DO 5° ANO DA ESCOLA ESTADUAL PRO-
FessoR waLdiR gaRcia – manaus/am tem como 
objetivo estimular a leitura e interpretação criativa por 
intermédio das histórias em quadrinhos nos alunos do 
5°ano. Esta pesquisa tem caráter prático, pois propor-
ciona situações de leitura de histórias em quadrinhos, 
assim como de criações e produções textuais, as quais 
se originam do estudo do meio a partir das leituras, a 
fim de analisarmos a abordagem dada nas histórias em 
quadrinhos (HQ) e em situações do cotidiano socio-
cultural, vivenciado pelos estudantes. O projeto está 
fundamentado nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
e em autores que discutem a importância da literatura 
na área de história em quadrinhos (HQ) assim como nas 
Diretrizes Curriculares do Estado do Amazonas. O Com 
a realização deste projeto espera-se que os estudan-
tes sejam estimulados a leitura, criação e interpretação 
criativa por meio das histórias em quadrinhos apresen-
tadas. Portanto, acreditamos que com essa pesquisa 
contribuiremos com a aprendizagem dos alunos.

homofobiA, preconceito e 
discriminAção: A educAção contrA A 
violAção dos direitos humAnos

COORDENADOR: Rosineide de meLo gama

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual marechal 
hermes

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: homofobia preconceito e discriminação são 
temas constantemente mencionados nas mídias sociais, 
escolas e afins. Contudo, observamos que esses temas 
mesmo mencionados na sociedade, pouco são analisa-
dos sobre uma ótica educativa, principalmente entre os 
jovens que frequentam a escola regular. 
Pensando nessas problemáticas e em uma forma de 
suprir essa necessidade de uma prática educativa de 
inclusão social dos alunos que sofrem com esse tipo de 
preconceito, que essa pesquisa se apresenta.

hortA escolAr: ferrAmentA pArA umA 
educAção AmbientAl mAis efetivA

COORDENADOR: PauLo cesaR souza sanTana

INsTITuIçãO ExECuTORA: EMEFns - Escola 
Municipal Professora noemia santana

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal Professora 
Noêmia Santana do Nascimento da Costa

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A Educação Ambiental é muito mais do que 
reflexões sobre o lixo, reciclagem e trabalhar datas co-
memorativas, é trabalhar situações que possibilitem ao 
aluno pensar propostas de intervenção na realidade que 
o cerca. Ela deve ser o elo entre todas as disciplinas e 
preencher uma lacuna na área de educação, que é a va-
lorização da vida e, portanto, do meio ambiente. 
Para tanto, é importante a realização de atividades e 
a construção de ferramentas relacionadas às necessi-
dades socioambientais e pedagógicas das escolas, que 
possam contribuir para a construção de novos conheci-
mentos da Ciência no âmbito escolar.
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hortA escolAr: um lAborAtório vivo 
otimizAndo o currículo dos Alunos 
da eeti pRoFª lecita Fonseca Ramos

COORDENADOR: giLbeRTo de andRade JunioR

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual de Tempo 
integral Profª Lecita Fonseca Ramos

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este projeto promove o ensino de Biologia, 
utilizando a Horta como laboratório vivo para as diver-
sas atividades que possam proporcionar uma alimenta-
ção saudável e principalmente, do respeito à Natureza, 
desenvolvido por meio de um processo educativo de 
pesquisa. Segundo ZUCCHI (2003) a ciência é compar-
timentada por uma questão da condição e fundamento 
do aprendizado, e ninguém domina tudo. Entretanto 
o processo de construção do conhecimento humano 
não se dá desta forma. No processo da aprendizagem 
a transversalidade e interdisciplinaridade acontecem 
naturalmente. Hortas escolares são instrumentos que, 
dependendo do encaminhamento dado pelo educador, 
podem abordar diferentes conteúdos curriculares de 
forma significativa e contextualizada e promover vivên-
cias que resgatam valores. 

hortA hidropÔnicA: umA propostA 
socioAmbientAl nA escolA estAduAl 
gilberto mestrinho

COORDENADOR: KaRina de oLiveiRa miLhomem

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual gilberto 
mestrinho - manaus

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: a sustentabilidade tem ocupado um papel 
central na reflexão acerca das dimensões do desenvol-
vimento e das alternativas que visam garantir equida-
de e articular ações entre o global e o local. As hortas 
comunitárias se destacam como estratégia de susten-
tabilidade ambiental, a partir do cultivo de hortaliças, 
ensino e planejamento interdisciplinar, manutenção de 
ecossistemas produtivos e valorização das culturas ali-
mentares. O objetivo deste projeto é implementar uma 
horta hidropônica para a produção de hortaliças na 
Escola Estadual Gilberto Mestrinho, situada no bairro 
Colônia Antônio Aleixo. As atividades serão desenvol-
vidas com alunos de quatro turmas do ensino médio na 
modalidade de educação de jovens e adultos do turno 
noturno e em parceria com os professores de biologia, 
química, geografia e matemática. A técnica de hidropo-
nia, que cultiva plantas sem necessidade de solo, surge 
como alternativa para utilizar espaços ociosos na escola 
além de promover a segurança alimentar e nutricional 
na merenda escolar e a sustentabilidade ambiental.

hortA orgânicA sustentável

COORDENADOR: FRancisca maRTins dos 
sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual senador 
evandro carreira - cmPm vi

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto tem como objetivo mostrar a im-
portância da horta orgânica sustentável e principalmen-
te contribuir para o conhecimento dos alunos sobre 
educação ambiental, qualidade de vida na produção e 
no consumo de alimentos saudáveis nas escolas. Nessa 
ótica, a educação ambiental e alimentar é essencial para 
a formação de cidadãos conscientes, preocupados com 
a problemática ambiental e com a qualidade de vida 
voltada para uma alimentação saudável. A construção 
de uma consciência voltada à melhoria da qualidade de 
vida inserida no espaço escolar reflete diretamente em 
um estilo de vida mais saudável e menos impactante 
sobre o ambiente, ao mesmo tempo em que integra os 
cuidados com a saúde e a natureza ( Solart; Marques; 
Paes,2017). 
os espaços escolhidos para a elaboração da horta or-
gânica sustentável estão sendo utilizados os espaços 
vazios localizados na área interna da escola. 
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intÉrprete de librAs nA e.e. Andre 
vidAl de ArAúJo em mAnAcApuru 

COORDENADOR: Jonh siLva de aRauJo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual andre vidal 
de Araújo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este projeto de pesquisa tem como objeti-
vo verificar a contribuição do Professor Intérprete de 
Libras no processo de ensino e aprendizagem do aluno 
com surdez, na Escola Estadual André Vidal de Araújo 
em Manacapuru/AM. A abordagem metodologia con-
siste nas observações da atuação do intérprete em sala 
de aula, questionário fechado a aluno com surdez ma-
triculada no 9° ano do Ensino Fundamental, e questio-
nário aberto à pedagoga da escola. Acredita-se que este 
estudo torna-se relevante, pois procura contribuir com a 
escola, abordando um tema relevante que necessita de 
reflexões para que, as barreiras que impedem a Escola 
Inclusiva funcionar efetivamente, sejam ultrapassadas.

imAgens de sAtÉlites e AÉreAs, nos 
bAirros novos: plAnAlto, mAnoel 
frAnco e tArAcuá. no município de 
santo antÔnio do iÇá - am. análise 
dos processos de ocupAção, 
urbAnizAção e desmAtAmento

COORDENADOR: beRgson PeRes da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Deuzalina 
Pinto Ribeiro

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente artigo tem como objetivo apre-
sentar as áreas que sofreram ação antrópica no muni-
cípio de Santo Antônio do Içá, através de imagens de 
satélites “sensoriamento remoto” e aéreas. Identificar 
processos como: o desmatamento, extinção de espé-
cies da fauna e flora, erosão, decorrentes do processo 
de urbanização inadequada. No município de Santo 
Antônio do Içá, mapeamento e identificação das áreas 
urbanizadas e desmatadas, mostrando a importância da 
floresta para a sobrevivência da humanidade. A meto-
dologia inicial empregada será pesquisa via internet de 
arquivos relacionados com o tema. Outro mecanismo 
utilizado será à pesquisa em livros que servirão de base 
para ampliar o conhecimento em relação à temática 
abordada. O armazenamento e a organização das infor-
mações coletadas e aliadas à tecnologia de visualização 
de imagens de satélite serão crucias para comparar e 
concluir a pesquisa. 

implAntAção de hortA escolAr 
Utilizando-a como RecURso paRa o 
ensino dA educAção AmbientAl

COORDENADOR: RenaTa baRRos RibeiRo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual andre vidal 
de Araújo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A horta no âmbito escolar é o objeto de es-
tudo de conhecimento interdisciplinar, gerando assim 
situações de aprendizagem reais de vivência e apren-
dizagem diversificada, proporcionando aos alunos dis-
cutirem temas como alimentação, nutrição e ecologia, 
aliadas ao trato com a terra, plantas, frutas e verduras. 
Por proporcionar esse tipo de aprendizagem, os educa-
dores devem dar o máximo de responsabilidades aos 
alunos, inserindo-os nas discussões sobre os diversos 
assuntos envolvidos, além dos cuidados com as plantas, 
alimentação e saúde. 
A educação ambiental é uma prática de grande impor-
tância para estabelecer relações entre o homem e o 
meio ambiente (SILVEIRA; CRUZ 2012; SOUZA; RIBEI-
RO, 2013). Isso vem ganhando espaço e destaque não 
só nos meios digitais, mas também sendo discutida na 
política e educação científica, consequentemente tor-
nando a formação de cidadãos mais criteriosos e capa-
citados para o dia a dia. (CRIBB, 2010). Por ser muito 
debatida e receber mais importância em diferentes si-
tuações sociais, eleva a uma necessidade de discussão, 
por decorrência da gravidade da degradação do meio 
natural e social (WOJCIECHOWSKI, 2006).  
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implementAção de um espAço 
escolAr sustentável nA escolA 
estAduAl gilberto mestrinho

COORDENADOR: maRia suziany cunha dos 
sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual gilberto 
mestrinho - manaus

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O discurso da sustentabilidade há muitas dé-
cadas tem se instalado em todos os âmbitos possíveis, 
principalmente na escola onde a educação ambiental 
é estratégia para a integração entre os princípios de 
sustentabilidade e interdisciplinaridade, segundo Leff 
(2011). Entretanto, trabalhar a Educação Ambiental 
como tema transversal é um grande desafio dentro do 
meio escolar, mas que pode ocorrer através de projetos 
de intervenção baseados na realidade do espaço.O ob-
jetivo deste projeto é implementar um espaço de con-
vivência sustentável na Escola Estadual Gilberto Mes-
trinho, situada no bairro Colônia Antonio Aleixo, para 
proporcionar para os discente e para outros do convívio 
escolar um local em que se possa descansar,entreter e 
até mesmo realização de atividades como a leitura, em 
vista da necessidade de se ter um local para tais pro-
gramações. Nesse sentindo surge a implementação do 
projeto que deve ser construído a partir do reaproveita-
mento de materiais como madeira e pneus que se en-
contram como resíduos sólidos no próprio bairro. 

implementAção do clube de 
ciênciAs nA escolA estAduAl luiz vAz 
de cAmões: espAço de AlfAbetizAção 
cientificA e ecoformAção

COORDENADOR: KeLLy magaLhaes goncaLves

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Luiz Vaz de 
camoes

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Compreendemos que o ensino de ciências 
deve auxiliar os estudantes na aprendizagem dos co-
nhecimentos científicos, não pela lógica da transmis-
são – recepção, mas sim, por meio de um ensino que 
considere o estudante como protagonista e não como 
mero espectador do processo. Portanto, consideramos 
fundamental o desenvolvimento de propostas que in-
centivam a construção do conhecimento por parte dos 
estudantes. Neste sentido, um Clube de Ciências pode 
vir a se tornar um espaço importante e complementar 
para a alfabetização científica nas escolas. Conforme 
Geraldo (2009), o conhecimento científico pode ser 
compreendido como instrumento de desenvolvimen-
to da racionalidade, da “visão crítica”, da capacidade de 
problematizar, do trabalho e de transformação social. 
Considerando que o ensino de Ciências está em cons-
tante transformação, julgamos que algumas mudanças 
podem ser significativas para os estudantes da educa-
ção básica. Devemos buscar meios que façam com que 
o estudante interaja como protagonista das atividades 
propostas, pois tem que se sentir capaz de desenvolver 
suas potencialidades.

incentivo Ao hábito dA leiturA e dA 
pesquisA científicA AtrAvÉs de 
trAilers  cênicos literários de obrAs 
de escritores hispânicos

COORDENADOR: PauLa PRisciLa Rocha giL

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual de Tempo 
integral Profª Lecita Fonseca Ramos

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: este projeto promove a educação voltada 
para o incentivo à leitura e principalmente, do respeito 
à diversidade linguística, desenvolvido por meio de um 
processo educativo de pesquisa, buscando a sua influ-
ência na Literatura. Essa ampliação dos conhecimen-
tos literários divulga as principais obras da Literatura 
Hispânica. A partir dela, conhecer a Língua Espanhola 
utilizando a produção de trailers literários através duma 
encenação teatral para promover o aprendizado desta 
língua. Desta forma, valorizar grandes obras desta lite-
ratura, que infelizmente são desconhecidas por muitos. 
Além disso, motivar a comunidade escolar para a im-
portância da Língua Espanhola para os dias atuais.Este 
projeto promove a educação voltada para o incentivo à 
leitura e principalmente, do respeito à diversidade lin-
guística, desenvolvido por meio de um processo educa-
tivo de pesquisa, buscando a sua influência na Literatu-
ra. Essa ampliação dos conhecimentos literários divulga 
as principais obras da Literatura Hispânica. A partir dela, 
conhecer a Língua Espanhola utilizando uma encenação 
teatral para o aprendizado desta língua. 
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inclusão sociAl de surdos: AtrAvÉs 
dA AprendizAgem básicA de librAs, 
dAtilologiA e sinAis do corpo 
humAno pArA ouvintes

COORDENADOR: ediene boRges da siLva 
coeLho

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: EETI José Holanda 
cavalcante

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: analisar o impacto na formação de estudan-
tes no Ensino Médio, para a necessidade da inclusão 
social e educacional de estudantes surdos, na Escola 
Estadual José Holanda Cavalcante CETI- município de 
Borba através da aprendizagem básica em libras, cum-
primentos, saudações e sinais de partes do corpo huma-
no, compreender a importância da prática de acessibili-
dade que prioriza a quebra de barreiras na comunicação 
entre pessoas surdas e ouvintes, para assim preparar 
ouvintes na inclusão social de surdos, pois é de total im-
portancia trabalhar isso com os estudantes para desper-
tar a empatia e principalmente o respeito ao próximo e 
enfatizar o acesso igualitário à educação.

índios do AmAzonAs: sAbores e 
sAberes de gente como A gente, 
vivenciAdos pelos Alunos dA escolA 
estAduAl de tempo integrAl bAlbinA 
mestrinho borbA/Am

COORDENADOR: maRcus auReLio de souza 
vaLenTe

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual balbina 
mestrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: esse Projeto tem como tema índio do ama-
zonas: Saberes e Sabores de Gente Como a Gente Vi-
venciados Pelos alunos da escola estadual de Tempo 
Integral Balbina Mestrinho no município de Borba/Am. 
teve como objetivo Mostrar e vivenciar a importância 
dos saberes e sabores proporcionados pelos índios do 
Amazonas e suas influencias na formação sociocultural 
dos alunos da escola Balbina Mestrinho. Desta forma, 
foi realizada uma pesquisa de campo e bibliográfica na 
qual os alunos tiveram oportunidades de conhecer a 
diversidade e a contribuição de conhecimento da culi-
nária e cultura indígena, Para a coleta de dados foram 
feitas entrevistas com uso de um questionário com os 
moradores de família indígena que vivem no município 
de Borba. Além, de estudos bibliográficos para identi-
ficar e comparar os conhecimentos já registrados e os 
que não tem registro e são ditos como conhecimentos 
populares de uma cultura. Além, de registros fotográfi-
cos e coletas de amostras de plantas e alimentos.

influênciA no desenvolvimento do 
mosquito culex

COORDENADOR: FeRnanda da siLva FeRnandes 
de FReiTas

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof.nelson 
alves Ferreira

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: em manaus possui grandes problemas am-
biental. Os igarapés que cortam a cidade de Manaus. 
São retirados mais de 30 toneladas de lixo diariamente. 
Esse número é o reflexo da falta de universalização do 
acesso a coleta e ao mesmo também. Isto demonstra 
que a população não faz a sua parte na hora do descarte 
do resíduo, imaginando que o lixo descartado nos igara-
pés serão levados para outros pontos sem impactar sua 
própria comunidade.
Em alguns braços de igarapés onde a coleta de lixo não 
é acessível, principalmente nos becos. Há uma grande 
concentração de população que habita as margens ou 
moram em casas flutuantes, aumentando o acumulo 
de lixo doméstico nos igarapés. Tornando uma área de 
proliferação dos mosquitos Culex, influenciando no de-
senvolvimento morfológico do mosquito.
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iniciAção científicA no ensino mÉdio: 
A construção do conhecimento 
científico no cotidiAno escolAr

COORDENADOR: PaTRicia Lima aRauJo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual governador 
melo Póvoas

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A produção do conhecimento científico no 
contexto escolar é uma necessidade quando se pensa 
em formar cidadãos críticos, reflexivos e construtores 
de novos conhecimentos. Partindo deste princípio o 
projeto Iniciação científica no Ensino Médio: a cons-
trução do conhecimento científico no cotidiano escolar 
tem como escopo fomentar o interesse pelo conheci-
mento científico através de oficinas de produções de 
textos científicos, na qual os alunos realizarão leituras, 
análises e produções textuais, visando à elaboração de 
um artigo científico que será apresentado a comunida-
de escolar.

inovAr pArA trAnsformAr A 
reAlidAde

COORDENADOR: anTonio PauLo coRRea aLves

INsTITuIçãO ExECuTORA: EETI - Eeti Eng. Prof. 
sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo

uNIDADE ExECuTORA: Eeti Sergio Pessoa

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Segundo as Diretrizes Curriculares Nacio-
nais, pág. 28, “O conhecimento científico e as novas 
tecnologias constituem-se, cada vez mais, condição 
para que a pessoa saiba se posicionar frente a proces-
sos e inovações que a afetam”.Portanto é relevante que 
os alunos estejam alinhados as transformações que o 
mundo passa, sejam elas econômica sociais política e 
especialmente no mundo do trabalho, ou seja, os alunos 
devem ter contato com a inovação tecnológica. Confor-
me a Constituição da República Federativa do Brasil, de 
1988, no artigo 206, a escola possui o dever de preparar 
o educando para o exercício da cidadania, para prosse-
guir nos estudos e estarem aptos para o mundo do tra-
balho, através de incentivo ao trabalho de pesquisa e 
investigação científica, para atender o que prescreve a 
lei, pretendendo por meio desse projeto desenvolver a 
ciência, a tecnologia e a criação e propagação da cultura 
no ambiente escolar.

investigAndo o ensino AprendizA-
gem dA função Afim por meio do 
empreendedorismo

COORDENADOR: ana cRisTina FigueiRedo 
PauLino

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual deputado 
Gláucio Gonçalves

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A presente pesquisa se propôs a fazer um 
trabalho de investigação no que se refere ao ensino/
aprendizagem da Função Afim por meio da aplicação de 
noções básicas de empreendedorismo, envolvendo as 
relações de custo, receita e lucro, considerados funda-
mentos administrativos de qualquer negócio.Segundo 
os PCN’S, o conceito de função desempenha também 
papel importante para descrever e estudar através da 
leitura, interpretação e construção de gráficos, o com-
portamento de fenômenos tanto do cotidiano, como de 
outras áreas do conhecimento, como a Física, Geogra-
fia ou Economia. Essa relação que está sendo proposta 
possibilitará ao aluno não ficar apenas na abstração do 
conteúdo exposto pelo professor, mas visualizar, e vi-
venciar situações do seu cotidiano, favorecendo assim, 
a compreensão do conteúdo estudado em sala de aula. 
O público alvo desta pesquisa encontra-se nas turmas 
de 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual de Tem 
po integral deputado glaucio gonçalves no município 
de Parintins
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Jogo educAtivos: umA ferrAmentA 
fAcilitAdorA no processo de 
ensino e AprendizAgem no ensino de 
geogrAfiA

COORDENADOR: KenneLy de oLiveiRa FRanca 
andRade

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual de Tempo 
integral balbina mestrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: os jogos tem ao longo do tempo se mostra-
do importante para o desenvolvimento cognitivo dos 
educandos. Também, os jogos educativos são passiveis 
de uso como instrumento pedagógica no procedimen-
to de ensino e de aprendizagem, bem como, no bom 
desenvolvimento de atividades em grupos, levando em 
consideração que tais atividades são realizadas com 
máximo de empenho principalmente por parte dos pro-
fessores, pois muitas das vezes os alunos não compre-
endem a necessidade de atividades assim, outro pon-
to bem importante é a difícil missão de ensinar alguns 
alunos totalmente desanimados, que chagam na escola 
sem perspectiva quanto ao estudar e aprender. O obje-
tivo dessa pesquisa é mostrar a importância dos jogos 
no processo ensino aprendizagem dos alunos do 6º ao 
9º ano no ensino de geografia, onde os alunos serão 
estimulando na busca pelo desenvolvimento de formas 
interessante e até mesmo contagiante, a proposta de se 
trabalhar com jogos educativos já está sendo articulado 
ao currículo escolar. 

Jogos cooperAtivos: inovAndo nAs 
práticAs pedAgógicAs de inclusão 
sociAl nAs AulAs de educAção físicA

COORDENADOR: maRessa dos sanTos TanaKa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal ana mota 
braga

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O desenvolvimento social é um fator de ex-
trema importância em todos os segmentos da vida, es-
pecialmente no que tange à criança e seu processo de 
aprendizagem, o fator da qualidade do relacionamento 
interpessoal é primordial para o sucesso ou o fracasso 
de seu envolvimento no âmbito escolar. Desde as déca-
das passadas, nas escolas e nas aulas de Educação Físi-
ca, é percebido que os alunos não são todos iguais, ou 
seja, cada um tem algo diferente que adquiriu com os 
costumes de criação com a família, ou alguma diferença 
genética ou física (ausência ou disfunção de estrutu-
ra psíquica, fisiológica ou anatómica). Esta diversidade 
permite uma convivência cooperativa e, portanto, esse 
é um dos objetivos dos Jogos Cooperativos, que de 
acordo com Brotto (1997) não servem para derrotar os 
adversários, e sim para superar os desafios fazendo com 
que todos sintam prazer em jogar. Dessa forma, todas 
as diferenças são igualadas durante o jogo. As escolas 
devem acolher a todas as crianças independentemen-
te de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emo-
cionais e outras. Já que as diferenças humanas existem 
seria necessário adaptar a aprendizagem dada ao aluno, 
desenvolvendo uma pedagogia capaz de educar com 
êxito a todas as crianças, já que as diferenças humanas 
são naturais.

Jogos didáticos: metodologiA 
AlternAtivA como ferrAmentA de 
introdução dA químicA às AulAs de 
ciênciAs no 9o Ano do ensino 
fundAmentAl nA escolA estAduAl 
olgA fAlcone

COORDENADOR: maRia aLcivandRa FaRias 
PanToJa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual olga 
Falcone

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Nos últimos anos, os jogos didáticos vêm 
ganhando espaço nas salas de aula, onde professores 
utilizam essa ferramenta como meta de complementar 
seus recursos educativos e tornar a aula mais dinâmica 
e interativa, não apenas como uma forma de transmis-
são de conhecimento, mas também como compartilha-
mento deste. As atividades lúdicas são estratégias de 
ensino que ajudam no estímulo dos alunos ao estudo 
dos conteúdos abordados. Ao mesmo tempo em que é 
uma atividade divertida, o jogo tem caráter educativo, 
pois através deste os alunos conseguem aprender os 
conteúdos “brincando”. O uso de jogos no ensino hoje 
é um assunto muito discutido atualmente, pois estudos 
comprovam que, quando o educador utiliza o lúdico 
como metodologia de ensino, percebe-se que, além de 
o aluno se sentir à vontade em participar do jogo, ex-
pressar emoções, se socializar, desenvolver a criativida-
de, o raciocínio lógico e a concentração além de contri-
buir e muito na transmissão de valores e acima de tudo 
acelera o seu ensino-aprendizagem. 



EDITAL 2018 - PCEJ
Jogos didáticos: umA AlternAtivA 
pArA o ensino dAs funções 
orgânicAs

COORDENADOR: KeyLa FReiTas seRRão

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Dep. João 
Valério de Oliveira

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Um dos grandes desafios atuais do ensino 
de Química nas escolas é construir uma ponte entre 
o conhecimento ensinado e o mundo cotidiano dos 
alunos. Estudos mostram que o ensino desse compo-
nente curricular ocorre, na maioria das vezes, de forma 
tradicional, centralizando-se na simples memorização 
e repetição de nomes, fórmulas e cálculos, totalmente 
desvinculados do cotidiano do aluno. As Diretrizes Cur-
riculares do Ensino Médio, orientam o professor a uti-
lizar o livro didático de maneira consciente, e para isso 
propõe que o ensino seja contextualizado. Dessa forma, 
esses documentos sinalizam que o livro didático sirva 
como uma ferramenta de auxílio pedagógico a serviço 
do professor, onde ele tem total controle do conteúdo 
proposto, e com isso pode incentivar o aluno a elaborar 
hipóteses além daquelas apresentadas nos exercícios 
propostos. Assim, a utilização de recursos didáticos 
como ferramentas pedagógicas diferenciadas, torna a 
aprendizagem apreciada pelos alunos. Nesse sentido, 
jogos didáticos, experimentos, software, entre outros, 
surgem como alternativa que incentivam o aprendizado 
de conceitos relacionados a Química. 

Jogos e desAfios no ensino dA 
mAtemáticA

COORDENADOR: maRíLia andRade RibeiRo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual nossa 
Senhora P. Socorro

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto ‘jogos e desafios no ensino da 
matemática’ tem como objetivo apresentar uma pro-
posta de ensino motivador, capaz de levar os alunos a 
aprender Matemática de forma prazerosa e espontânea 
através da aplicação de jogos na sala de aula. Percebe-
se que muitos alunos não gostam de Matemática, isso 
os leva a vivenciar o drama da repetência que por sua 
vez intensifica o fracasso escolar com inúmeras repro-
vações nas séries finais do Ensino Fundamental. Diante 
dessa realidade, essa proposta se concentra em ofere-
cer subsídios ao ensino de Matemática com a aplicação 
de jogos na sala de aula, onde os alunos terão a opor-
tunidade de aprender de forma lúdica, pensando, cal-
culando, produzindo material, trabalhando em equipe 
e obedecendo regras, elementos essenciais para a vida 
em sociedade. O que se quer assim, é dinamizar o pro-
cesso de aprendizagem Matemática nas séries finais 
do ensino fundamental, quando a demanda é de ado-
lescentes dinâmicos, ativos e dispostos aos desafios, 
e buscar meios para corresponder a esses requisitos é 
papel da escola.

Jogos lúdicos pArA o incentivo Ao 
combAte de criAdouros do Aedes 
Aegypti: o AtAque É A melhor defesA

COORDENADOR: ana FabioLa PeRes nascimenTo 
de souza

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual de Tempo 
integral aurea Pinheiro braga

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O mosquito Aedes aegypti é vetor de vírus 
causadores de doenças como dengue, febre Chikun-
gunya, febre amarela e Zika vírus. Esse último está re-
lacionado à malformação congênita do bebê em perí-
odo gestacional provocando microcefalia. Adaptado ao 
ambiente urbano, convive com pessoas e se infecta ao 
picar o indivíduo portador de um desses vírus e, após 
curto período de tempo, pode transmitir esse vírus para 
outro indivíduo ao se alimentar de seu sangue. No ci-
clo de vida do mosquito, a fêmea deposita os ovos nas 
paredes de recipientes propícios para o seu desenvol-
vimento até a fase adulta. Assim, qualquer objeto com 
capacidade de armazenar água é considerado criadouro 
de Aedes aegypti, principalmente os descartados em 
locais impróprios. As medidas socioeducativas para in-
centivar o monitoramento em áreas de convivência são 
necessárias para eliminar prováveis criadouros . 
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Jogos mAtemáticos como 
ferrAmentA pArA o rAciocínio lógico

COORDENADOR: PedRo PauLo de oLiveiRa 
PeReiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: centro educacional 
Berenice Martins

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Atualmente, é notável um crescente e pre-
ocupante desinteresse por parte dos alunos de escolas 
de Ensino Fundamental e Médio com relação ao estudo 
de Matemática. Como consequência dessa realidade, 
é comum encontrarmos alunos concluindo seus estu-
dos básicos com certo grau de defasagem e aversão à 
matéria. Pensando nisso, os Jogos Matemáticos podem 
auxilar o professor e turma nesse trabalho, pois alia a 
atividade lúdica com a aprendizagem, despertando in-
teresse pelo assunto.
De acordo com as Diretrizes para o Ensino da Matemá-
tica (MEC, 2006), um dos maiores desafios do ensino 
da matemática é a abordagem de conteúdos para re-
solução de problemas. Nos últimos 30 anos, pesquisas 
educacionais realizadas mostraram que os processos 
envolvidos no ensino e na aprendizagem são muito 
mais complexos do que se acredita e concluiu-se que 
a matemática está ligada à compreensão e não apenas 
a conteúdos decorados. Dessa forma, é mais que fun-
damental que criemos alternativas para transmistir o 
conhecimento da matemática não apenas para fazer as 
“avaliações” mas também para que ela possa ser utiliza-
da no cotidiano.

Jogos mAtemáticos como recursos 
didáticos

COORDENADOR: cLeucivan goncaLves Reis

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professor 
Luiz Gonzaga de Souza Filho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto “JOGOS MATEMÁTICOS COMO 
RECURSOS DIDÁTICOS”, será desenvolvido com as 
turmas dos 2º e 3º anos do Ensino Médio, da Esco-
la Estadual Indígena Professor Luiz Gonzaga de Souza 
Filho, localizada no município de Codajás, Estado do 
Amazonas. O uso de jogos no ensino da Matemática 
tem o objetivo de fazer com que os alunos gostem de 
aprender essa disciplina, mudando a rotina da classe e 
despertando o interesse do aluno. A aprendizagem por 
meio de jogos, como dominó, palavras cruzadas, memó-
ria e outros permite que o aluno faça da aprendizagem 
um processo interessante e até divertido. Para isso, eles 
devem ser utilizados ocasionalmente para sanar as lacu-
nas que se produzem na atividade escolar diária. Neste 
sentido pode-se verificar que há três aspectos que por 
si só justificam a incorporação do jogo nas aulas. São 
estes: o caráter lúdico, o desenvolvimento de técnicas 
intelectuais e a formação de relações sociais.

lAborAtório esportivo dA físicA

COORDENADOR: Lucas TeiXeiRa Picanço

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Frei sílvio 
vagheggi

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este trabalho tem por objetivo utilizar os 
conceitos da Cinemática e da Dinâmica Newtoniana 
aplicados naturalmente na prática de atividades físi-
cas, exercícios e esportes de maneira geral, atividades 
realizadas pelos alunos do ensino médio da Escola Es-
tadual Frei Silvio Vagheggi. Descrevendo na prática, os 
conceitos de trajetória desenvolvida em uma corrida, 
deslocamento, tempo em que foi realizado tal atividade, 
lançamentos verticais, horizontais e oblíquos de bolas, 
análise de forças aplicadas, entre outras coisas. Dessa 
forma, o projeto destina-se a transformar as aulas prá-
ticas de Educação Física, em um laboratório da Física.
Utilizando-se de uma metodologia em três fases sen-
do a primeira a elaboração uma sequência didática, que 
utiliza a prática esportiva como objeto de aprendiza-
gem significativa, a segunda diagnóstica (exploratória e 
descritiva), e a terceira intervencionista. Serão usados 
como instrumentos de coleta de dados, testes diagnós-
ticos, questionários, mapas conceituais, entrevistas e 
observação direta.



EDITAL 2018 - PCEL
lAborAtório metodológico pArA o 
ensino de geogrAfiA nA educAção 
básicA

COORDENADOR: MIGUEL SÁ DE SOUZA BRITO

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Sen. João 
Bosco R. de Lima

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: a ideia de educação como direito desponta 
em meados do século XX na Declaração
Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 1948, 
que no artigo 26 apregoa que “Toda pessoa tem direi-
to à instrução”, a qual será “gratuita, pelo menos nos 
graus elementares e fundamentais” e “obrigatória” 
(ROSA; LOPES e; CARBELLO, 2015). No contexto atu-
al do mundo, acredita-se na importância da formação 
dos educandos, da Educação Básica, a partir de um viés 
crítico da Ciência Geográfica, visto que não pode ha-
ver por parte do Professorado o ‘desprezo’ para com a 
história e a vivência de seus educandos, principalmente, 
daqueles que estão nas escolas públicas, oriundos das 
classes populares, pois ao retirarmos os seus direitos 
enquanto sujeitos de seu próprio processo de constru-
ção do conhecimento, anulamos-os enquanto pessoas 
vivas, dotadas de saberes historicamente construídos, 
de uma cultura e de uma espacialidade. Torna-se cada 
vez mais urgente, a necessidade de promover as alu-
nas e alunos, via ensino de geografia, a possibilidade de 
construção de uma nova realidade que seja mais justa, 
com garantia de plena cidadania. inclusiva e acessível à 
todos os educandos.

laBRa science - laBoRatóRio de 
reAlidAde AumentAdA

COORDENADOR: PauLo RobeRTo de sousa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Pe. José 
schneider

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto LabrRA Science consiste em uti-
lizar os recursos já existentes de software de realidade 
aumentada como o Flaras, Sacra, Mareas, Artookit, etc e 
software de modelagem de código aberto, open source, 
como o Blender 3D e o Sculptris para criar modelos a 
serem projetados e incorporado a biblioteca do Labra. 
Uma vez de posse do LabRA Science, o professor e seus 
alunos, com o software instalado no seu mobile, tablet 
educacional ou seu próprio dispositivo móvel, e os hi-
percard que compõe o kit (APP+hipercard), poderão 
desfrutar da interação do conteúdo projetado em 4D 
aplicada a realidade da sala de aula, por exemplo, alu-
nos na aula de química sobre distribuição de elétrons, 
vão poder visualizar literalmente a formação dos eletros 
orbitando em torno do seu núcleo e visualizar o estado 
fisico do elemento, seja ele gás, sólido ou liquido proje-
tado de forma 3D sobre o hipercard.

leiturA de mApAs no ensino mÉdio dA 
escolA estAduAl senAdor petrÔnio 
portellA

COORDENADOR: niLceia dos sanTos FuRTado

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual senador 
Petrônio Portella

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A deficiência na leitura cartográfica dos alu-
nos do Ensino Médio, tendo em vista que o estudo da 
linguagem cartográfica vem, cada vez mais, reafirman-
do sua importância desde o início da escolaridade, tem 
como objetivo apresentar a relação entre a Cartografia 
e a Geografia no contexto escolar, trazendo a impor-
tância da Cartografia como linguagem para o Ensino de 
Geografia. Observa-se que os alunos não dominam os 
conceitos, os elementos cartográficos e as técnicas ele-
mentares da Cartografia e assim têm grandes dificulda-
des na leitura e na interpretação de um mapa.
O Ensino de Geografia deve ter como objetivo a forma-
ção de um indivíduo que saiba ler o espaço, que consiga 
analisar o sistema e as estruturas que produzem a sua 
organização, e sendo leitor eficiente de mapas, seja ca-
paz de realizar estudos e pesquisas reorganizadoras e 
reconstrutoras do espaço. 
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leiturA drAmAtizAdA em linguA 
espAnholA 

COORDENADOR: maRia Leidiane siLva de souza

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual nossa 
senhora aparecida

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este projeto visa o incentivo a Leitura . Sabe-
mos que ler é muito mais do que simplesmente codificar 
. A leitura transcende o material e transborda no corpo 
e na alma. No nosso caso ler e interpretar em outro idio-
ma se torna mais uma dificuldade para os nosso alunos 
. Queremos com nosso projeto ajuda-los a encontrar na 
língua espanhola e toda sua diversidade uma fonte ines-
gotável de poesia e inspiração . Vamos da Poesia de Mi-
guel de Cervantes da Literatura Espanhola até o Poeta 
do amor o Chileno Pablo Neruda. Teremos como nosso 
espaço a biblioteca da escola onde faremos apresenta-
ções para as turmas regadas a poesia a poesia em L2.

levAntAmento dAs espÉcies de 
árvores nAtivAs frutíferAs dA 
comunidAde do JAtuArAnA, 
manaUs - am

COORDENADOR: eudi PeReiRa da cunha

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal nossa 
senhora das graças

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente projeto de pesquisa tem como 
objetivo fazer um levantamento das principais espécies 
de árvores nativas frutíferas da comunidade do Jatua-
rana, Manaus - Amazonas. Verificar suas importâncias 
alimentícias e suas contribuições ecológicas para a fru-
ticultura da comunidade.
O estudo pretende identificar as principais espécies na-
tivas frutíferas distribuídas entre as famílias botânicas 
da região do Jatuarana. Com ênfase nas mais represen-
tativas, que servem de alimentação para a população 
local, sendo também alternativa econômica, além de 
serem importantes fontes alimentícias para a fauna sil-
vestre.

língUa poRtUgUesa – dRamatizando 
e ensinAndo os conteúdos

COORDENADOR: geRcicLei Lucas baRRos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Sérgio 
Mendonça de Aquino

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Acredita-se que desde sempre o ensino da 
Língua Portuguesa, nas instituições de ensino brasilei-
ras, vem sendo realizado com metodologias tradicionais, 
onde professores e alunos atêm-se utilizando recursos 
como livros didáticos com a leitura de longos textos, fil-
mes, slides entre outros. Ao percebermos que tal méto-
do tem causado na maioria das vezes certa apatia, por 
parte dos alunos, em relação à Disciplina, foi que ascen-
deu a ideia de incluirmos através desse projeto a área 
do conhecimento das Artes, onde o docente juntamen-
te com os alunos contracenem os conteúdos estudados 
em sala de aula, produzindo peças teatrais explicativas 
a partir dos conteúdos do livro didático abordado. O 
Teatro na Escola tem uma importância fundamental na 
educação e nas aulas de Língua Portuguesa. Ele permite 
ao aluno uma enorme “gama” de aprendizados poden-
do citar como exemplos, a socialização, a criatividade, 
a coordenação, a memorização, o vocabulário e muitos 
outros.
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línguA portuguesA: É possível 
desconstruir os estereótipos?

COORDENADOR: maRia de nazaRé do caRmo de 
Jesus

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual antônio 
Ferreira guedes

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O referido projeto tratará da dificuldade que 
os estudantes apresentam em relação ao estudo dos 
conteúdos ministrados no componente curricular de 
Língua Portuguesa. Espera-se através do mesmo en-
contrar meios que auxiliem e favoreçam a aproximação 
dos estudantes com a disciplina e assim e melhorar o 
processo de ensino aprendizagem. E assim contribuir 
para melhorar defasagens, como dificuldades de leitura, 
escrita, interpretação, produção de textos, dentre ou-
tras, frequentes em nosso cotidiano escolar.
Destacar alguns fatores que distanciam os estudantes 
do ensino da Língua Portuguesa visando melhorar o en-
sino e intervir nos problemas que surgem no processo 
de construção do conhecimento e de transmissão do 
saber.

linguAgem verbAl e nAo verbAl nAs 
mídiAs sociAis

COORDENADOR: baRToLomeu neRi sanTiago

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof. Hilda 
de A. Tribuzy

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto tem como objetivo, estimular a 
compreensão da linguagem verbal e não verbal nas mí-
dias sociais no cotidiano dos alunos da Escola Estadual 
Hilda de Azevedo Tribuzy. Este trabalho se justifica pela 
reflexão e análise sobre a importância da comunicação 
como mecanismo de compreensão do mundo e as rela-
ções sociais corroboradas pela linguagem. Segundo Oli-
veira (2007, p. 7), “para compreender o mundo de forma 
plena e se comunicar, o ser humano usa as duas formas 
de expressão: verbal e não verbal, que são muitas vezes, 
campos complementares e simultâneas”. Logo, a comu-
nicação verbal e não verbal se complementam tornan-
do mais rica, compreensível e acessível a comunicação 
humana. Sendo assim, é de suma importância, abordar 
esse assunto no contexto das mídias sociais, ou seja, 
dentro desses sistemas projetados para possibilitar a in-
teração social a partir do compartilhamento e da criação 
colaborativa de informação nos mais diversos formatos. 

literAturA de cordel: o cordel como 
um instrumento fAcilitAdor pArA A 
Aquisição de conhecimento, e 
incentivo à leiturA e escritA

COORDENADOR: aLeX de aLmeida aLves

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Pref. 
Alexandre Montoril

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Reconhecer a Literatura de cordel como um 
instrumento facilitador para a aquisição de conheci-
mento, e incentivo à leitura e escrita aos discentes do 
1°, 2° e 3° ano do Ensino Médio, da Escola Estadual Pre-
feito Alexandre Montoril, oportunizando-os a conhecer 
a biografia do poeta-cordelista e ex-prefeito de Coari 
Alexandre Montoril, através de suas próprias poesias e 
autobiografia.
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literAturA, inferênciA e músicA: 
estilos de ÉpocA dA literAturA 
clássicA em letrAs de gênero 
musicAl rock?n?roll nAcionAl

COORDENADOR: aLine samaRa camPos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Getúlio 
vargas

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A literatura clássica é um dos requisitos ne-
cessários nas provas para concorrer vagas no Ensino 
Superior. Entretanto, os alunos do Ensino Fundamen-
tal II encontram profunda dificuldade no que tange a 
complexidade do conteúdo, isto porque é tratado de 
modo superficial no nono ano do Ensino Fundamental II 
e mais profundamente somente no Ensino Médio. Para 
minimizar essa barreira e com o intuito de facilitar o 
aprendizado sobre os estilos de época da literatura bra-
sileira, a proposta do presente projeto é utilizar as letras 
de música do gênero rock nacional, bastante conhecida 
no meio adolescente, como um objeto de análise para 
compreender os conceitos da literatura. Não se trata 
de um objeto que possa ser estudado a partir de uma 
ótica exclusivamente literária ou exclusivamente musi-
cal, mas apesar de campos distintos, são estudadas aqui 
como interagentes.

“liteRatURe ciRcle”: Uma expeRiência 
de implAntAção no ensino mÉdio 
estAduAl

COORDENADOR: caio maTheus Jobim

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual santana

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no 
Brasil, leitor é quem leu, inteiro ou em partes, pelo me-
nos um livro nos últimos três meses. Essa pesquisa é 
realizada no Brasil desde 2001, tendo chegado em sua 
4ª e mais recente edição em 2016. Seu objetivo central 
é realizar medições regulares que examinam em que 
estado se encontram os comportamentos e hábitos de 
leitura dos participantes. De acordo com os achados da 
pesquisa, o brasileiro lê pouco. O índice de leitura en-
contrado aqui é de cerca de 5 livros por ano, enquanto 
países como a França, por exemplo, possuem índices 
de leitura de cerca de 20 livros por ano. Corroborando 
com os resultados encontrados nessa pesquisa, os da-
dos revelados pelo Programa internacional de avaliação 
de Alunos (PISA) apontam que os estudantes brasileiros 
podem demorar mais de 260 anos para atingir o mesmo 
nível de proficiência de alunos de países ricos.

levAntAmento dAs espÉcies de 
árvores nAtivAs frutíferAs dA 
comunidAde do JAtuArAnA, 
manaUs - am

COORDENADOR: eudi PeReiRa da cunha

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal nossa 
senhora das graças

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente projeto de pesquisa tem como 
objetivo fazer um levantamento das principais espécies 
de árvores nativas frutíferas da comunidade do Jatua-
rana, Manaus - Amazonas. Verificar suas importâncias 
alimentícias e suas contribuições ecológicas para a fru-
ticultura da comunidade.
O estudo pretende identificar as principais espécies na-
tivas frutíferas distribuídas entre as famílias botânicas 
da região do Jatuarana. Com ênfase nas mais represen-
tativas, que servem de alimentação para a população 
local, sendo também alternativa econômica, além de 
serem importantes fontes alimentícias para a fauna sil-
vestre.
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mãe zulmirA e A suA importânciA 
pArA o bAirro morro dA liberdAde: 
um olhAr etnográfico

COORDENADOR: aLvaniR caRoLino da siLva 
FiLho

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal Anastácio 
assunção

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Trata-se de um projeto que tem como obje-
tivo perceber na oralidade dos moradores, as narrativas 
como sucessões de acontecimentos e história de vida. 
Será empreendida uma pesquisa qualitativa, seguindo 
a orientação de Nery e Borges (2005), de abordagem 
etnográfica (Spradley, 1979), com técnica de coleta de 
dados através de entrevista semi-estruturada (Triviños, 
1987) e conversa informal.

mAnAus e suA modernizAção no 
contexto áureo dA borrAchA

COORDENADOR: heLen JuLiana maRinho de 
souza e siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual isaac 
Benzecry

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Manaus, teve fundamental importância na 
economia do Brasil no final do século XIX e começo do 
século XX, auge da produção e exportação da borracha. 
a cidade passou por um intenso processo de moder-
nização bancado pelos barões do látex. Sendo um dos 
primeiros municípios a ter luz elétrica nas ruas, água 
encanada, sistema de esgotos e linhas de bondes. A in-
fluência europeia foi muito forte em Manaus, tanto que 
a cidade ficou conhecida como “a Paris dos Trópicos“. 
Dessa época, restaram os majestosos casarões, praças, 
igrejas, teatro e mercado construídos com materiais tra-
zidos da Europa. Destarte, o entusiasmo em conhecer 
e compreender toda essa modernização que marcou a 
história de Manaus, transformada de uma cidade pa-
cata a uma cidade agitada e glamourosa, pela oportu-
nidade do seu crescimento econômico, que o projeto 
desenvolverá a criação de uma metodologia de ensino 
e aprendizado que seja atrativo na prática do estudo da 
história trazendo o lúdico pra sala de aula. 

mAnAus internAcionAl integrAndo 
culturAs por meio dA línguA 
espAnholA

COORDENADOR: adRia dos sanTos gomes

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal Professora 
antônia Pereira da silva

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: o projeto busca promover o desenvolvimen-
to no processo de ensino-aprendizagem dos alunos da 
escola através da oferta da Língua Espanhola no siste-
ma educativo da SEMED/Manaus, por meio de parceria 
entre a associação de Professores de espanhol do ama-
zonas – APE-AM, a Universidade Federal do Amazonas 
– UFAM e o Consulado Geral da Colômbia em Manaus. 
Também oportuniza o ensino da Língua Espanhola e das 
culturas dos países onde essa língua é falada, com ên-
fase à cultura colombiana, aos estudantes da rede de 
ensino da SEMED Manaus.
Esse projeto estimula a difusão da Língua Espanhola, 
com vistas a beneficiar a educação dos alunos na Es-
cola municipal Professora antônia Pereira da silva de 
forma a fomentar o processo de integração da cultura 
manauara com culturas de países hispânicos, com espe-
cial atenção à cultura colombiana, haja vista a presença 
marcante e viva de comunidades hispânicas em Manaus 
como os colombianos, peruanos, venezuelanos.
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mAtemáticA e educAção finAnceirA: 
pArceriA no plAneJAmento fAmiliAr

COORDENADOR: Jose heRLey gama dos sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Dep. Vital 
de mendonça

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este estudo tem o objetivo de considerar 
aspectos relevantes da vida financeira cotidiana. Ana-
lisar a educação financeira para o orçamento de famí-
lias, tendo como objetivos trazer conceitos básicos de 
finanças e administração, para que possam ser usados 
no dia a dia e comprovem a importância dessa prática. 
Diagnosticar a organização orçamentária da família; 
apresentar uma estratégia de controle de gastos e deli-
mitar as vantagens e desvantagens que a família terá em 
utilizar o planejamento orçamentário, pois o princípio 
de uma boa organização está na vida privada. Pessoas 
que não conseguem administrar sua própria vida conse-
guirão sucesso administrando organizações? Em quan-
to houver a queda na estabilidade do país é difícil para 
as famílias conseguirem manter um diagnóstico do dia 
a dia nesse momento que o desemprego estar em alta, 
com o pouco que se tem para se levar para casa, é nes-
se momento é que o controle de uma grande educação 
familiar entra para se desenvolver planilha de controle 
de gasto principalmente com a cesta básica. O intuito 
é que possamos demonstrar através de questionário e 
com participação de várias famílias para obtenção de 
resultados positivos.

mAtemáticA divertidA em turmAs dA 
educAção de Jovens e Adultos nA 
escolA estAduAl professorA mirtes 
rosA mendes de mendonçA limA, 
itAcoAtiArA, Am

COORDENADOR: noRa ney de Lima dos sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professora 
Mirtes R. de Mend. Lima

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este projeto de pesquisa-ação será realizado 
na escola estadual mirtes Rosas na cidade de itacoa-
tiara-AM, com alunos de 1ª etapa do turno noturno da 
educação de Jovens e Adultos (EJA) do ensino médio. A 
avaliação desse estudo será feita por meio de questio-
nários fechados que serão aplicados a duas turmas de 
alunos1ª etapa do ensino médio. Os resultados serão 
graficamente representados a partir da amostragem de 
alunos e irão mostrar se o lúdico irá influenciar de forma 
positiva no processo de aprendizagem dos conteúdos 
de geometria plana e sólida. 

mArcAs peculiAres dA literAturA 
mArginAl brAsileirA

COORDENADOR: wesLey PeReiRa uchiyama

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Prefeito 
donga michiles

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A pesquisa proposta pretende investigar um 
viés pouco explorado da literatura brasileira, a literatura 
marginal. Nesse sentido, pretendemos, através do estu-
do da obra magna de Carolina Maria de Jesus, Quarto de 
Despejo, trazer a tona as raízes da literatura à margem 
da canônico, seus traços característicos e, sobretudo, os 
motivos que levaram o texto literário estudado a condi-
ção de marginal. O outro lado desta pesquisa, consiste 
na observação dos aspectos linguísticos da composição 
do texto em comparação a norma culta, verificar o valor 
agregado ao texto por meio da linguagem utilizada e, 
por fim, problematizar o preconceito linguístico em face 
da condição de recepção da obra por parte da crítica e 
dos leitores.
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mAteriAis recicláveis como propostA 
pedAgógicA nAs disciplinAs de 
biologiA e químicA pArA o ensino de 
JoVens e adUltos na esc. est. pRoFª 
mirtes rosA m. mendonçA limA, 
itacoatiaRa-am

COORDENADOR: miKaiL queiRoz da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professora 
Mirtes R. de Mend. Lima

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: o presente trabalho busca compreender a 
importância da experimentação no ensino de química 
e da biologia com o uso de materiais recicláveis como 
proposta pedagógica para o Ensino de Jovens e Adultos. 
Será desenvolvida com alunos do Ensino de Jovens e 
Adultos do turno noturno da Esc. Est. Profª Mirtes Rosa 
M. Mendonça Lima. As aulas práticas serão desenvolvi-
das de várias formas, usando ferramentas simples, re-
cicláveis e de baixo custo, proporcionando aos alunos 
a reflexão e a relação com os fenômenos vivenciados 
no dia a dia, despertando as atitudes direcionadas ao 
reaproveitamento. Acredita-se que a proposta aqui 
apresentada, de experimentos, permite proporcionar 
uma aprendizagem mais significativa aos estudantes, 
trazendo assim o interesse deles durante as aulas, no 
envolvimento durante as atividades, e principalmente 
um meio de diminuir a evasão escolar.

meio Ambiente e tecnologiA: 
sensoriAmento remoto como 
ferrAmentA de compreensão do 
espAço geográfico dA ArÉA urbAnA 
de mAnAcApuru

COORDENADOR: micheLane da siLva euFRazio

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual carlos 
Pinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente projeto tem por objetivo instigar 
nos alunos o interesse por conhecer o bioma da cida-
de de Manacapuru, utilizando a localização geográfica 
através de GPS. Bem como, repassar técnicas básicas de 
decodificação e utilização de GPS, tendo como objeto 
de estudo, a área escolar, áreas urbanas pré-seleciona-
das, e áreas ambientais adjacentes de fácil acesso para 
melhor compreensão do espaço geográfico.

meme: o gênero textuAl como um 
elemento dA comunicAção nA 
escritA dos Alunos do ensino mÉdio

COORDENADOR: maRcia cRisTina siLva dos 
sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Márcio 
Nery

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: ampliar a capacidade dos alunos no uso das 
práticas de linguagem, de modo que se tornem cada vez 
mais competentes na oralidade, leitura e escrita, mos-
trando as características da linguagem da internet e da 
linguagem segundo a norma culta, além de utilizar esta 
pesquisa não só no enfoque da língua, mas em torno 
da temática da pluralidade cultural, como nos orienta 
os PCN’S. Dessa forma, o projeto pretende não apenas 
explorar a possibilidade de ensinar aos jovens a ler ima-
gens, mas de criticá-las de modo consciente.
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mentes criAtivAs

COORDENADOR: maRia maRizeTe amaRaL de 
souza

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Dep. João 
Valério de Oliveira

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Analisar a contribuição da prática pedagógi-
ca do sarau nas aulas de Língua Portuguesa no ensino 
médio. Identificar o perfil de conhecimento literário dos 
alunos da amostra; Desenvolver o interesse pelas aulas 
de língua portuguesa estabelecendo relações com as 
competências específicas; Incentivar a prática de técni-
cas de apresentações usando projetor multimídia, tea-
tro, paródia e oratória.

mÉtodos e AbordAgens pArA A 
práticA do ensino de históriA no 
fundAmentAl ii

COORDENADOR: maRia maRizeTe amaRaL de 
souza

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof. Hilda 
de A. Tribuzy

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Apresentar métodos e abordagens para a 
prática do ensino de História no fundamental II, por 
meio de pesquisa em conjunto com os alunos da oitava 
série. Assim, elaborando atividades que nasçam a par-
tir das vivências e interesses dos discentes, associados 
ao conteúdo de História, que é estudado em sala de 
aula. Com isso, buscamos resultados positivos como o 
aumento do rendimento e participação dos alunos no 
processo de ensino e aprendizagem.

memóRias do passado-pResente: a 
tecnologiA como recurso pArA 
reescrever A históriA regionAl

COORDENADOR: JaRLison augusTo dos sanTos 
siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal Professora
Francisca Pergentina da Silva

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Disponibilizar materiais didáticos sobre a his-
tória regional, que possibilitem o pleno desenvolvimen-
to das competências na produção do conhecimento. 
Colaborar para o desenvolvimento de uma identidade 
regional, onde os alunos consigam se ver como parte 
desta história e não exterior a ela.
Promover a valorização da cultura regional através da 
História dos nossos antepassados.
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meu Aluno escritor: umA páginA pArA 
cAdA históriA

COORDENADOR: PabLiano nogueiRa dos 
sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Colégio Brasileiro Pedro 
silvestre

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto vem como auxiliar a prática peda-
gógica onde o aluno produz a escrita com foco na publi-
cação, a literatura é concebida nesse ensino como mãe 
do processo de reflexão axiológica. Dentro desse espa-
ço de criação, reflexão das vozes sociais o aluno acaba 
se encontra e despertando seu talento, a aula de litera-
tura será palco de direcionamento, a aura de seduções 
guiada pela palavra e pelo sentido.

mídiAs AudiovisuAis e o JornAlismo 
escolAr: umA ferrAmentA dinâmicA 
no Apoio à discursividAde em turmAs 
do 9º Ano dA escolA estAduAl 
professor vicente gerAldo de 
mendonçA limA

COORDENADOR: eLcineTe da siLva camPos

INsTITuIçãO ExECuTORA: E.E.P.V.G.M.L - Escola 
Estadual Professor Vicente Geraldo de Mendonça 
Lima

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professor 
vicente geraldo de mendonça Lima

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: a referida proposta busca aprofundar-se nas 
quatro categorias textuais que estruturam o jornalismo: 
a crônica, a reportagem, o artigo de opinião e o edito-
rial, que serão trabalhadas por meio de um jornal de cir-
culação escolar interno, passando por etapas que vão 
desde a pesquisa bibliográfica para aprofundamento e 
elaboração textual, oficinas para o domínio dos gêneros 
referidos, produção de curtas narrativos, filmagens de 
vídeos, criação de blog, até a produção escrita, por meio 
da qual será avaliada a eficácia da proposta em questão.

midiAs digitAis, o ensino dA 
geogrAfiA por meio dA fotogrAfiA 
enquAnto recurso didAtico

COORDENADOR: TaiRone siLva dos sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual de Tempo 
Integral Eng. Prof. Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Aprimorar o ensino da Geografia regional 
por meio dos recursos da fotografia enquanto ferra-
menta lúdica na sala de aula. O projeto versara sobre o 
ensino da Geografia regional por meio dos recursos da 
fotografia enquanto ferramenta lúdica no ensino, crian-
do desta forma novas possibilidades para a compreen-
são dos conteúdos da Geografia, tal como lugar, espaço 
paisagem e identidade. O projeto será realizado com ce-
nas da cidade de Manaus, objetivando como resultado 
final a construção de um portfólio para exposição sobre 
o modo como os alunos leem e concebem o cotidiano 
que vivem.
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m-leaRning: o celUlaR como 
fAcilitAdor do processo de 
ensino-apRendizagem na edUcaÇÃo 
de Jovens e Adultos

COORDENADOR: MÁRCIA REBECA SILVA DE 
oLiveiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Raimundo 
gomes nogueira

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: É um desafio posto que possa vir para cola-
borar na estratégia de ensino de Química na modalida-
de de ensino Educação de Jovens e Adultos.
Diante da defasagem idade-série, e dos anos longe da 
escola dos alunos dessa modalidade, a utilização de 
meios e alternativas que facilitem o processo de ensino
-aprendizagem devem ser fomentados e estimulados.
Dentro das TICs, os aparelhos celulares, cheios de fun-
cionalidades, aplicativos, imagens, sons viram nova pos-
sibilidade de ferramenta pedagógica no exercício do 
trabalho docente.

modelos didáticos no ensino de 
cienciAs nA escolA estAduAl JoAquim 
coelho em manacapURU-am

COORDENADOR: maRa daLiLa FeRReiRa da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Joaquim de 
Souza Coelho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este projeto de pesquisa objetiva-se verifi-
car a contribuição do uso dos Modelos Didáticos tridi-
mensionais no ensino de ciências na turma de 8⁰ ano 
do Ensino Fundamental II da Escola Estadual Joaquim 
Coelho Manacapuru-AM. Na abordagem metodológi-
ca serão selecionados conteúdo do plano de curso da 
turma, e posteriormente os alunos coletarão materiais 
reaproveitáveis para elaboração e confecção dos mode-
los didáticos. 

minhA escolA É Assim: um AprendizA-
do prAzeroso, o cinemA como recur-
so estimulAdor dA AprendizAgem

COORDENADOR: maRiLene FeRReiRa Lobo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof.Djalma 
da C. Batista

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto a ser desenvolvido é uma proposta 
de utilização de das mídias com teor didático pedagógi-
co a serem exibidos durante o horário de almoço no au-
ditório da escola com o intuito de ajudar a desenvolver 
o conhecimento crítico de forma atrativa e prazerosa.
A perspectiva é que o aluno consiga assistir ao filme fa-
zendo ligações com conteúdos didáticos pedagógicos e 
também com a realidade vivida no mundo atual e atra-
vés do mesmo possa despertar um senso crítico.
Freire (1996, p.43) afirma que “é pensando criticamente 
a prática de hoje ou de ontem é que se pode melhorar 
a próxima prática”.
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modos de trAnsporte urbAno: um 
estudo de cAso nA escolA municipAl 
professorA eliAnA luciA monteiro dA 
silvA

COORDENADOR: PauLo RicaRdo de souza 
RodRigues

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal eliana 
Lúcia Monteiro da Silva

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: analisar os meios de transporte de mobili-
dade dos alunos da escola municipal professora eliana 
Lucia monteiro da silva como proposta de projeto de 
intervenção de obras de engenharia no trânsito local. 
Investigar os modos de transporte urbano comuns 
dos alunos da escola municipal Professora eliana Lucia 
Monteiro da Silva. Propor um projeto de intervenção de 
obra de trânsito onde a escola está localizada. 

monumentos e memóriA: A históriA A 
pArtir dos monumentos históricos 
dA cidAde de mAnAus

COORDENADOR: aLTemiR baTisTa moReiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Rosina 
Ferreira da silva

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente projeto tem por objetivo reco-
nhecer a importância dos monumentos históricos, prin-
cipalmente os de abertura dos portos e Teatro ama-
zonas como fonte histórica e memória da cidade de 
Manaus. O estudo dos monumentos irá contextualizar 
com a história no tempo e espaço, além de compreen-
der a importância desses monumentos como memória 
histórica e identidade de um povo. O ensino de história 
a partir de monumentos tem por finalidade fazer com 
que o aluno se relaciona com a materialização da his-
tória, e desse modo constituir uma identidade pessoal 
e coletiva. Assim, é primordial que o ensino de História 
estabeleça relações entre identidades individuais, so-
ciais e coletivas, de modo que o aluno se sinta partíci-
pe do processo histórico de sua cidade. O projeto será 
realizado na escola Rosina Ferreira da Silva com alunos 
do 8º ano, onde serão realiza visitas aos monumentos 
da cidade. 

multiculturAlismo no contexto 
escolAr AmAzonense

COORDENADOR: LindaLva moRais RibeiRo 
avinTe

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Padre 
Agostinho Martins

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O Multiculturalismo é o termo usado para 
ressignificar um conjunto de culturas diversas e varia-
das de um lugar, uma vez que cada pessoas possui seu 
próprio contexto cultural dotado de crenças, credos e 
ideologias, fator esse, indispensável para a construção 
de uma identidade social pautada no respeito à plurali-
dade cultural existente no Amazonas.
Conforme Werneck (2008, p.429) o multiculturalismo 
‘pode consistir na justaposição ou presença de várias 
culturas em uma mesma sociedade e também na rela-
ção entre elas’.
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músicA e letrAmento: português nA 
pontA dA línguA

COORDENADOR: maRia de aRaúJo danTas

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual maria ivone 
de Araújo Leite

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este projeto de pesquisa-ação será desen-
volvido na Escola Estadual Maria Ivone de Araújo Leite 
na cidade de Itacoatiara- AM. Participarão da pesquisa 
finalistas das turmas: 3 e 4 do ensino médio da EJA: uma 
turma no qual os alunos participarão das aulas utilizan-
do letras de música (grupo experimental) para explorar o 
assunto em questão e outra turma (grupo controle) cuja 
a metodologia não será utilizada. Serão aplicados testes 
para que os alunos alvo da pesquisa resolvam questões 
referentes a compreensão e interpretação para aferição 
dos rendimentos. Posteriormente serão gerados gráfi-
cos de desempenho para a verificação dos resultados 
desse estudo.

músicA e linguAgem: conhecendo A 
linguAgem AtrAvÉs dA músicA popu-
lAr brAsileirA com ênfAse no movi-
mento tropicAlistA

COORDENADOR: LeiLane oLiveiRa PaLma LoPes

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Profª. 
Leonor Santiago Mourão

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto traz como proposta o estudo e a 
exposição das características do movimento tropicalis-
ta, a vida dos artistas, as letras e a linguagem das músi-
cas, bem como a influência do contexto histórico-políti-
co da época sob as composições musicais, fomentando 
uma reflexão a respeito do pensamento e da realidade 
do artista da música popular brasileira na década de 
1960.

multiletrAmento: desenvolvimento 
de hAbilidAdes de leiturA e interpre-
tAção nos contextos digitAis com os 
Alunos do ensino fundAmentAl ii dA 
escolA estAduAl de tempo integrAl 
bilíngue professor dJAlmA dA cunhA 
bAtistA

COORDENADOR: anayLLe queiRoz PinTo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof. 
Djalma da C. Batista

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto “Multiletramento: desenvolvimen-
to de habilidades de leitura e interpretação nos contex-
tos digitais com os alunos do ensino Fundamental ii da 
escola estadual de Tempo integral bilíngue Professor 
Djalma da Cunha Batista”, tem como objetivo principal 
proporcionar o multiletramento a partir de práticas de 
leitura e interpretação de textos multimodais, minis-
série, filmes, seriados, reportagem e curta-metragem, 
utilizando como ferramenta as tecnologias digitais, para 
aprimorar a aprendizagem da Língua Materna e possibi-
litar a construção de conhecimento com os educandos. 
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mÚsica pedagógica – das FóRmUlas 
mAtemáticAs nos ritmos musicAis

COORDENADOR: aLciene dos sanTos da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual José Carlos 
M. Mestrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A matemática no ensino médio ainda é uma 
das disciplinas ainda considerada como a mais difícil 
para os alunos, a dificuldade de aprender e decorar fór-
mulas matemáticas é sempre inevitável, memorizar e 
lembrar qual a fórmula é a ideal para se resolver deter-
minado problema é complicado para alunos que sentem 
a dificuldade de memorização. 
O Objetivo Geral será de promover conhecimentos das 
fórmulas matemáticas através da música, através da 
composições e ideias musicais que podem de maneira 
significativa auxiliar o aluno no ensino da matemática, 
para o aprimoramento da concentração e assimilação 
dos conteúdos da disciplina no seu ensino aprendiza-
gem.

músicA: umA práticA estrAtÉgicA 
pArA o desenvolvimento de hAbilidA-
des de orAlidAde e escritA em línguA 
inglesA com Alunos de 9º Ano

COORDENADOR: Thayse gomes de queiRoz

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Dr. 
Fernando ellis Ribeiro

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este projeto visa potencializar a aprendiza-
gem de Língua Inglesa por intermédio da música, bem 
como elevar o interesse dos alunos pelo componente 
curricular, tendo em vista que o ensino de línguas es-
trangeiras é deveras complexo pela falta de contato dos 
alunos com o idioma e muitas vezes pela necessidade 
de dinamismo nas aulas, o que pode implicar na dimi-
nuição da qualidade de ensino. 
Este projeto será desenvolvido e aplicado com alunos 
de 9ª ano do Ensino Fundamenta II, na Escola Estadual 
Professor Fernando Ellis Ribeiro e tem como objetivo 
compreender a importância da música como estratégia 
para o desenvolvimento das habilidades de oralidade e 
escrita em língua inglesa.

naRRatiVas digitais do imagináRio-
lendário cAboclo

COORDENADOR: PauLo aFonso queiRoz do 
nascimenTo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Eduardo SÁ

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente estudo, denominado ‘Projeto 
Narrativas digitais do imaginário-lendário do caboclo’, 
surge da necessidade de inserir o aluno na produção do 
conhecimento através da pesquisa científica e ainda de 
promover o desenvolvimento de suas habilidades de 
comunicação oral e escrita, papel da escola, por meio do 
gênero textual lenda, o qual tem sua origem na tradição 
oral muito disseminado na região amazônica. 
Os jovens pesquisadores estarão em busca de narrati-
vas vividas pelo caboclo no formato digital de experi-
ências vivenciadas pelo caboclo local, relacionadas às 
lendas amazônicas. Essas histórias, coletas via entre-
vista, serão transformadas em texto e após revisados 
serão produzidos narrativas, pelos próprios estudantes. 
As narrativas serão produzidas em formato digital e 
disponibilizadas em plataforma de Storytelling na inter-
net. Deverão ser produzidas um mínimo de 03 histórias 
narradas pelos próprios alunos e gravadas em formato 
de áudio MP3 a fim de serem disponibilizadas na rede 
mundial de computadores.
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nuestrAs producciones textuAles

COORDENADOR: andReia maRia Poças gasTino

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual coronel 
José Assunção

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Considerando que os alunos do terceiro ano 
do ensino médio estão encerrando uma etapa em suas 
vidas de estudantes da Educação Básica, deve-se con-
siderar que os mesmos sejam capacitados em construir 
e identificar gêneros textuais, sejam estes: histórias em 
quadrinhos, entrevista jornalística escrita, carta de apre-
sentação, texto de divulgação cientifica, folheto educa-
tivo, artigo jornalístico de opinião, carta ao leitor e apre-
sentação em pôster.
Acrescento neste ponto o trabalho que será desenvolvi-
do pela professora de arte nos primeiros anos, tres salas, 
sobre Frida Kahlo, uma renomada artista mexicana que 
tão bem representa seu sofrimento em suas telas. Para 
encerramento, o Sarau com a união de todas as turmas 
do ensino médio, para juntos realizarem apresentações 
artísticas, exposição dos trabalhos realizados durante o 
ano letivo e culinária de países latinoamericano.

números e operAções mAtemáticAs 
no cotidiAno:A mAtemáticA está 
presente em tudo

COORDENADOR: vanuza cRisTina PeReiRa 
PinheiRo

INsTITuIçãO ExECuTORA: EETI - Eeti Eng. Prof. 
Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo

uNIDADE ExECuTORA: Eeti- Engenheiro Professor 
sergio alfredo Pessoa Figueiredo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: o presente Projeto busca resgatar os citados 
conteúdos, através de atividades e ações que levem os 
alunos ao encontro da matemática nas promoções de 
lojas, encarte de supermercados, meios de transportes 
(ônibus, metrô, mototáxi), situações em que o discente 
entra em contato com a matemática real, concreta e, 
não percebe e se percebe, não faz a devida assimilação. 
Perceber que o conhecimento matemático esta presen-
te em tudo. 

nossA escolA tem históriA: 
conhecendo e vAlorizAndo A 
históriA dAs AtividAdes 
socioculturAis, esportivAs e 
pedAgógicAs dA escolA estAduAl JosÉ 
seFFaiR em manacapURU-am

COORDENADOR: meiRiane FeRReiRa vieiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual jose Seffair

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente projeto será desenvolvido na Es-
cola Estadual José Seffair, situada na Rua Carolina Fer-
nandes, S/N, Terra Preta, Manacapuru, Amazonas. A re-
ferida pesquisa busca resgatar a história das atividades 
socioculturais, esportivas e pedagógicas desenvolvidas 
durante os 38 anos de existência da escola. Os objeti-
vos definidos para este estudo são valorizar o ambiente 
escolar, como lugar privilegiado de saberes e convivên-
cia; resgatar as memórias coletivas da escola; e eviden-
ciar a trajetória histórica das atividades socioculturais, 
esportivas e pedagógicas produzidas longo dos 38 anos 
de existência da Escola Estadual José Seffair. Para tanto, 
utilizaremos como metodologia a análise documental 
de registros do acervo da escola e pessoal de ex-alunos 
e funcionários e entrevistas semiestruturadas realizadas 
com gestores, professores, administrativos, alunos e ex
-alunos. 
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o censo demográfico escolAr: umA 
Análise sobre A escolA estAduAl 
isAAc benzecry

COORDENADOR: daniLo machado da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual isaac 
Benzecry

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente projeto de pesquisa tem a in-
tenção de analisar as características demográficas dos 
alunos da Escola Estadual Isaac Benzecry, localizada na 
zona sul do município de Manaus, estado do Amazonas. 
Portanto, esse projeto objetiva preparar o aluno para 
que tenha capacidade de compreender o censo como 
pesquisa para conhecimento de uma determinada loca-
lidade, bem como despertar para as diversidades cultu-
rais, econômicas, etárias, raciais e auxiliar no desenvol-
vimento crítico como cidadão.

o cinemA nA escolA como mediAdor 
dA leiturA de literAturA brAsileirA 
na 3ª séRie do ensino médio

COORDENADOR: neuzimaR Lima aLves

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: EETI José Holanda 
cavalcante

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O Projeto: O cinema na escola como media-
dor da leitura de Literatura brasileira na 3ª série do ensi-
no médio, oportunizará aos jovens estudantes da Esco-
la Estadual de Tempo Integral José Holanda Cavalcante 
em Borba da 3ª série do ensino médio o conhecimento 
e a aproximação da literatura através do cinema como 
mediador de linguagens de aprendizagens, enfocando o 
desenvolvimento do jovem na apreciação prazerosa dos 
grandes filmes que retratam a literatura brasileira. 
O desenvolvimento da criatividade em vivenciar clássi-
cos da literatura brasileira com mais intensidade e in-
timidade por trás das telas, incentiva a aprendizagem 
contribuindo para a autonomia crescente do jovem es-
tudante. Sabendo que o objetivo principal da educação 
e principalmente da série final do ensino médio é o de 
ajudar o individuo a tornar-se uma pessoa plenamente 
desenvolvida, tanto no domínio intelectual, como nos 
emocional e social e visando ainda às portas das univer-
sidades para um futuro próspero, a escola se apresenta 
como o espaço ideal para a concretização dessas com-
petências e habilidades demonstradas por cada estu-
dante mediante o convívio com o cinema e a literatura 
na escola.

o consumismo e A produção de lixo 
no meio Ambiente

COORDENADOR: mauRicio PinTo de oLiveiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual José Carlos 
mestrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Com o objetivo de sensibilizar o aluno a 
refletir sobre o consumismo e a produção de lixo no 
planeta, um problema que vem sendo agravado pelo 
crescimento populacional sem planejamento, a falta 
de saneamento básico e a falta de conscientização da 
população com relação ao armazenamento e o destino 
final do lixo.Estaremos desenvolvendo atividades rela-
cionadas ao tema atual que possibilitem mais conhe-
cimento sobre o assunto e que levem a mudanças de 
comportamento relacionadas a educação ambiental.
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o conto “a QUeda da casa de UsheR”, 
de edgAr AllAn poe, como 
ferrAmentA de AprendizAgem dA 
línguA inglesA pArA Alunos do 
ensino mÉdio dA e.e.prof. Jorge 
kaRan neto, manaUs-am

COORDENADOR: annygLey coeLho PeReiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Profº. Jorge 
Karam neto

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente trabalho tem como objetivo 
ampliar o conhecimento da Língua Inglesa, através da 
literatura fantástica de Edgar Allan Poe, romancista, es-
critor do macabro e considerado um dos precursores 
da literatura de ficção científica e fantástica modernas. 
Por isso, nesta, conheceremos a Literatura Fantástica 
e suas características, faremos levantamento biográfi-
co e bibliográfico do referido escritor, obras e período 
da literatura a que pertenceu e sua influência nos dias 
atuais. Para isso, faremos a leitura do conto “A queda 
da casa de Usher”, observando alguns pontos da estru-
tura da Língua Inglesa, como, vocabulário, tempo ver-
bal, expressões idiomáticas e pronúncia, já que a leitura 
também será feita em áudio em inglês para que sejam 
trabalhadas as habilidades de reading(leitura), listening 
(audição) and speaking (falar). Além disso, faremos a 
tradução do mesmo, na short story da coleção Seven 
Stories of Mystery and Horror by Edgar Allan Poe, para 
que seja praticado também o writing (escrita), compon-
do assim, as quatro habilidades da Língua Estrangeira.

o direito à cidAde pArA o 
reconhecimento dAs identidAdes 
sociAis, vAlorizAção do pAtrimÔnio 
histórico e promoção dA cidAdAniA

COORDENADOR: Liviane azevedo caTivo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal Jorge de 
Resende sobrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: é recorrente perceber em sala de aula o des-
conhecimento por parte dos estudantes sobre o patri-
mônio material e imaterial da nossa cidade. Quantas ve-
zes olhinhos questionadores se puseram a admirar uma 
fotografia do teatro Amazonas afirmando nunca terem 
visto ou visitado tal lugar? Quanto mais periférica é a 
escola mais comum é presenciar cenas como esta.
Tendo em vista essa realidade e em conformidade com 
as capacidades e conteúdos necessários à formação do 
estudante do ensino fundamental é que esse projeto 
foi pensando. Tem por objetivo principal a realização de 
visitas a espaços de cultura da cidade de Manaus. In-
vestigando através dos objetos expostos e da fala dos 
guias desses locais, aspectos identitários e narrativas 
históricas construidas por eles.

o consumo consciente de águA nos 
domicilios do entorno dA escolA 
estAduAl professorA bAlbinA me-
stRinho no mUnicipio de láBRea-am

COORDENADOR: aLvany RodRigues de aRauJo

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Profa. 
balbina mestrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Investigar o desperdício de água nos domi-
cílios no entorno da escola estadual Professora balbina 
Mestrinho no Município de Lábrea/AM.
Promover a conscientização sobre a importância de 
preservar, economizar e valorizar os recursos hídricos.
Favorecer a reflexão sobre os sintomas e as causas re-
ais dos problemas que o Brasil vem enfrentando com a 
falta de água.
Perceber as interferências negativas e positivas das 
ações antrópicas sobre a natureza, a partir de sua rea-
lidade local.
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o ensino dA línguA inglesA em AulAs 
trAdicionAis e As viAbilizAdAs pelAs 
ferrAmentAs digitAis google 
tRadUtoR, dUolingo e whatsapp: 
umA reflexão sobre A AprendizAgem 
nesses Ambientes

COORDENADOR: amanda Ramos musTaFa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual antônio 
encarnação Filho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Analisar as possibilidades de aprendizagem 
da língua inglesa quanto ao ensino tradicional e o pro-
porcionado pelo ambiente digital através dos aplicati-
vos Duolingo, Google tradutor e Whatsapp.1. Inves-
tigar como se desenvolve o ensino e aprendizagem da 
língua inglesa na sala de aula tradicional.

o ensino dA mAtemáticA AtrAvÉs dA 
músicA no 6° Ano do ensino 
fundAmentAl nA escolA estAduAl 
maRechal Rondon-taBatinga/am

COORDENADOR: beniTes FoLgosa baRRoso

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual marechal 
Rondon

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Proporcionar atividades lúdicas para que os 
educandos desenvolvam as habilidades sócio-emocio-
nais para aprender Matemática por meio da Música. 
Despertar interesse e motivação dos alunos para com 
a Matemática e sua assimilação com o conteúdo de fra-
ção; Difundir o uso da Música para o ensino e apren-
dizagem da Matemática como um potencial recurso 
didático; Explorar os conhecimentos matemáticos que 
norteiam a Teoria Musical, no que se refere às partitu-
ras, em sua leitura e interpretação; Explorar os conheci-
mentos de Matemática no que se refere à proporciona-
lidade nas notas e escalas musicais.

o ensino de geogrAfiA nos espAços 
nÃo-FoRmais: a pRaÇa do Relógio e a 
feirA do produtor rurAl como 
recortes de conceituAção, no 
mUnicípio de itacoatiaRa - am

COORDENADOR: eLiaquim gomes do 
nascimenTo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Dep. João 
Valério de Oliveira

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Identificar a importância social e econômica 
da Praça do Relógio e da Feira do Produtor Rural, e sua 
contribuição para o ensino de Geografia, como espaços 
não-formais de aprendizagens. Identificar os produtos 
oriundos das áreas de várzea e terra-firme e comercia-
lizados na Feira do produtor rural; Analisar a dinâmica 
social da Praça do Relógio e mensurar sua satisfação em 
relação aos seus frequentadores; Qualificar e quantifi-
car os mais variados produtos comercializados na Feira 
do Produtor Rural. 
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o ensino de línguA inglesA AtrAvÉs 
dA músicA com AplicAtivos pArA 
mídiAs móveis com recursos 
tecnológicos pArA Alunos do 
ensino mÉdio

COORDENADOR: caRLiLson saRaiva dos Reis

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Ceti Maria Izabel Desterro 
e silva

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O processo de ensino / aprendizagem pode 
ser facilitado pelo uso de aplicativos e mídias disponí-
veis para celulares, tablets, ipods, computadores enfim 
tudo que agrega as mídias móveis, para compartilhar 
através da música uma nova forma de ensinar e apren-
der a Língua Inglesa, tão presente no dia a dia dos alu-
nos. Para Collins e Ferreira (2004) os instrumentos de 
ensino em língua estrangeira (LE) escolhidos pelos pro-
fessores estão fortemente ligados a sua trajetória de 
aprendizagem, seja na graduação ou no Ensino Médio. 
Por isso, quanto mais recursos forem experimentados 
por estes professores mais opções, vivências e expe-
riências de ensino serão acumuladas, aumentando a 
chance de sucesso no ensino de LE. A aprendizagem de 
línguas pode ser facilitada por diversos processos e me-
canismos. Dessa feita, este projeto justifica-se pela sua 
relevância e emergente temática. Além disso, busca-se 
oferecer uma reflexão das possibilidades de uso de mí-
dias móveis para o ensino de línguas.

o ensino de mAtemáticA no ensino 
mÉdio de escolAs públicAs 
estAduAis: umA reflexão sobre o 
estudo de limites e derivAdAs A 
pArtir de um contexto histórico e 
com o uso de recursos 
computAcionAis

COORDENADOR: caRLon gama de azevedo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual brigadeiro 
João camarão Telles Ribeiro

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Mostrar através de aplicações simples a rele-
vância do estudo de limites e derivadas no ensino médio 
de escolas públicas estaduais; Selecionar 20 alunos do 
ensino médio da escola em que este projeto será desen-
volvido para, a princípio, aprimorar o estudo de funções 
com o uso de recursos computacionais; Estudar limites 
e derivadas a partir de um contexto histórico e, com o 
uso de recursos computacionais; Compreender através 
das propriedades do cálculo diferencial condições ne-
cessárias e suficientes que possam permitir aplicações 
de limites e derivadas tanto no ensino de matemática 
quanto no ensino de física do ensino médio; Avaliar o 
processo de ensino e aprendizagem de limites e deriva-
das no ensino médio, mensurando o grau de relevância 
do estudo desses conteúdos nos finais do ensino básico.

o ensino de históriA mediAdo pelA 
Arte cinemAtogrAficA, como formA 
de diminuir A evAsAo escolAr, luz, 
cAmerA JosÉ seffAir em Ação

COORDENADOR: aLeXandRo biazi guaRizzo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual jose Seffair

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Promover o conhecimento da linguagem 
audiovisual, bem como maneiras de utilização, integrar 
a comunidade escolar no projeto que poderá propor 
sugestões nas propostas a serem analisadas e possibi-
litar ações e reflexões que ajudem a diminuir a evasão 
escolar com a exposição dos filmes, documentários 
e a utilização das dependências do SESC, motivando 
outros professores a participar do projeto e superar o 
desafio aqui apresentado; Propor atividades culturais e 
artísticas dentro e fora do ambiente escolar; Apresentar 
proposta de documentários e filmes para os pais, alu-
nos, professores e a gestão escolar; Pesquisar sobre as 
propostas e as experiências culturais docentes de inter-
venção contra a evasão escolar.
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o ensino do xAdrez como 
ferrAmentA pArA o processo de 
desenVolVimento lógico-
mAtemático dos estudAntes

COORDENADOR: MÁRCIO MARCELO ALVES DA 
siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal nova vida

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O objetivo desse trabalho é demostrar como 
o jogo de xadrez pode, durante seu processo de ensi-
no-aprendizagem, desenvolver competências e habili-
dades educacionais nos alunos. Pois, devido as carac-
terísticas de sua partida, da leitura de determinadas 
situações das peças no tabuleiro, o aluno deverá analisar 
todas as possibilidades de movimentos e tomar uma de-
cisão. Isto é a base da inteligência Lógico-matemático, 
explorar e mediar através de intervenções educativas 
podem estimular o desenvolvimento das capacidades 
cognitivas dos alunos através deste jogo-esporte.

o ensino dos conceitos sobre sAúde 
e segurAnçA do trAbAlho em escolA 
públicA de mAnAus

COORDENADOR: oRisvaLdo baRbosa cosTa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal Profª. 
Marly Barbosa Garganta

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A pesquisa investiga de que forma se con-
tribui para a formação de cidadãos conscientes para 
redução de estatísticas de acidentes de trabalho no 
município de Manaus, no desafio para este século. Os 
acidentes continuam fazendo novas vítimas a cada dia 
e as pessoas envolvidas pertencem às diversas classes 
sociais, culturais e de variadas idades. Acredita-se que, 
introduzindo a educação para Saúde e Segurança no 
Trabalho (SST) em todos os níveis escolares, desde Edu-
cação Infantil até o Ensino Superior, respeitando os limi-
tes necessários para a aprendizagem modificaremos as 
atitudes dos futuros trabalhadores. Os procedimentos 
metodológicos foram revisão bibliográfica referente às 
experiências em outros países que adotaram a educa-
ção para Saúde e Segurança no Trabalho. Após ocorre-
ram outras duas etapas, sendo a segunda de pesquisa 
e tabulação de dados sobre os acidentes de trabalho 
no município de Manaus do ano de 2010 a 2017 e a 
terceira etapa com análise do conhecimento sobre SST 
desenvolvido em Escola Municipal de Manaus, com 
discentes do Ensino Fundamental. Esperamos que a 
pesquisa modifique as práticas vivenciadas por ado-
lescentes e adultos relacionados ao seu trabalho, prin-
cipalmente comportamentos de riscos que podem ser 
evitados.

o ensino/AprendizAgem dA leiturA e 
dA escritA nA perspectivA de gênero 
textuAl mAtriz dissertAtivA pArA os 
estudAntes do ensino mÉdio dA 
escolA estAduAl brAndão de Amorim 
- paRintins-am

COORDENADOR: caRmiTa de oLiveiRa soaRes

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual brandao de 
amorim

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A proposta de pesquisa acerca do ensino/
aprendizagem da leitura e da escrita na perspectiva de 
gênero textual matriz dissertativa, destina-se a todos 
os estudantes do ensino médio, pois se entende que a 
produção de textos não é exclusiva de uma fase ou sé-
rie específica. Os gêneros textuais não se caracterizam 
como formas estruturais estáticas e definidas de uma 
vez por todas. Bakhtin [1997] dizia que os gêneros eram 
tipos ‘relativamente estáveis’ de enunciados elaborados 
pelas mais diversas esferas da atividade humana. São 
muito mais famílias de textos com uma série de seme-
lhanças. Quando dominamos um gênero textual, não 
dominamos uma forma linguística e sim uma forma de 
realizar linguisticamente objetivos específicos em situa-
ções sociais particulares.
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o estudo dA importânciA do AçAí 
(eUteRpe sp.) paRa a FaUna amazÔnica 
como ferrAmentA pArA A AlfAbetizA-
ção científicA e educAção AmbientAl 
dos Alunos dA escolA dJAlmA bAtistA

COORDENADOR: RenaTa da siLva XavieR

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof.Djalma 
da C. Batista

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto “O estudo da importância do açaí 
(Euterpe sp.) para a fauna amazônica como ferramen-
ta para a alfabetização científica e educação ambiental 
dos alunos da Escola Djalma Batista”, pretendemos res-
ponder à seguinte pergunta: Quais são as espécies de 
animais que consomem os frutos do açaí (Euterpe sp.)? 
Para responder à pergunta será utilizada uma metodo-
logia diferenciada e recente, que consiste na extração 
de dados de plataformas de ciência-cidadã (ver sessão 
da Metodologia para detalhes). Com os resultados do 
projeto pretende-se elaborar um plano de educação 
ambiental na comunidade escolar, promovendo o plan-
tio de mudas de açaí (Euterpe sp.) na área verde da es-
cola.
a escolha do açaí se deve ao fato de ser uma palmei-
ra símbolo da região amazônica e que muitas vezes sua 
importância ecológica não é levada em consideração, 
mas apenas sua importância na culinária regional. Tam-
bém devido à demanda por trabalhos dessa natureza na 
Amazônia, onde se mostram os consumidores de frutos 
e potenciais dispersores das sementes dessa palmeira.

o estudo dA pinturA corporAl nos 
Jogos indígenAs do brAsil

COORDENADOR: Jhones RodRigues PeReiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual governador 
melo Póvoas

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: os processos próprios de ensino e apren-
dizagem dos povos indígenas estão protegidos pela 
Constituição Federal (1988) e são pouco acessados pela 
sociedade em geral cabendo a estudiosos pesquisar o 
assunto e possibilitar a esta mesma sociedade em geral 
esses conhecimentos. Neste sentido, esta é uma pes-
quisa bibliográfica (Minayo, 2010) onde seu principal 
foco de estudos serão os sites (Ministério dos Esportes), 
artigos e livros publicados sobre os indígenas (ROCHA 
FERREIRA, 2005; GRANDO, 2010, GRUPIONI etal 
2010).

o entusiAsmo feminino pelAs ciên-
ciAs exAtAs: um estudo de cAso nA 
comunidAde escolAr do colÉgio 
brAsileiro pedro silvestre

COORDENADOR: FeLiPe andRé siLva de souza

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Colégio Brasileiro Pedro 
silvestre

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este propõe estudar as possíveis causas do 
desinteresse e afastamento de estudantes do gênero 
feminino dos estudos das ciências exatas nas turmas 
do ensino médio do Colégio Brasileiro Pedro Silvestre. É 
sabido que o número de mulheres que seguem carreira 
nas ciências exatas é ainda muito pequeno em relação 
ao número de homens atuantes nessa área. As mulhe-
res estão cerca de 26% nas engenharia e 33% no cam-
po das ciências exatas (Borin da Cunha e Ritter Peres, 
2011). Muitas causas já foram estudadas e muito pouco 
ainda vem sendo feito para reverter esse número. Este 
projeto foca em analisar, no ensino médio da escola, se 
de fato o rendimento das estudantes nas ciências exa-
tas (em particular em matemática) é menor que o dos 
estudantes homens. Através da coleta de dados, serão 
feitos testes diagnósticos comparativos e entrevistas 
para verificar a diferença de rendimento para assim es-
tudar as suas possíveis causas. Para complementar o 
projeto, serão realizadas na escola, oficinas e trabalhos 
que visam incentivar um maior interesse das estudantes 
pela matemática e por uma possível carreira acadêmica.
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o estudo dAs reAções orgânicAs

COORDENADOR: izeLene FeLicio da siLva XavieR

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Presidente 
castelo branco

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O Projeto Estudo das Reações Orgânicas 
desenvolverá, através de pesquisas e práticas expe-
rimentais, o estudo da Química Orgânica, abordando 
de forma simples e direta o conteúdo da disciplina mi-
nistrada na sala de aula. Através das aulas práticas os 
alunos poderão observar reações que ocorrem comu-
mente em nosso cotidiano, como a combustão da ga-
solina presente nos carros, a fabricação de polímeros e 
as reações de saponificação utilizadas no processo de 
fabricação de sabão. Estes fenômenos observados se-
rão discutidos e avaliados em forma de relatório. Para 
a realização dos experimentos os alunos receberão um 
pequeno treinamento com noções de segurança em 
laboratório. A proposta do projeto também envolve a 
elaboração de modelos moleculares, confeccionados 
pelos próprios alunos, para melhor compreensão dos 
compostos químicos estudados, tornando a disciplina 
mais interessante e inovadora.

o gêneRo canÇÃo “ciRandadas” em 
prol do AprimorAmento dA leiturA, 
compreensão e produção de textos

COORDENADOR: damaRes siLva aRauJo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual agra Reis

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: o projeto pretende dar aos alunos ferramen-
tas proveitosas para sua vida pessoal, escolar e, futura-
mente profissional, assumindo um papel de leitor voraz, 
que entende o que lê, argumenta, critica, se posiciona, 
cria novos textos e modifica, se necessário, a sua reali-
dade. Espera-se com isso, que o aluno ao desenvolver 
sua competência discursiva tome o gosto pela pesquisa 
científica, pela busca incessante do conhecimento au-
tônomo, eleve sua autoestima e assim tenha condições 
de seguir com suas metas e objetivos, tornando-se um 
cidadão apto a viver na sociedade e melhorar seu en-
torno.

o impActo dAs pAlAfitAs nA orlA dA 
cidAde de nhAmundá/Am

COORDENADOR: FRanciane cosTa dos Reis

INsTITuIçãO ExECuTORA: EEPGM - Escola 
Estadula Prof Gilberto Mestrinho

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof. 
gilberto mestrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O Projeto objetiva fazer uma experiência uti-
lizando uma nova perspectiva educacional: a conscienti-
zação sobre os cuidado o ambiente em que vivemos em 
Nhamundá, e dessa forma desenvolver o aprendizado 
dos alunos. O plano de ação elaborado terá como públi-
co-alvo alunos da 6ª ao 9º ano do ensino fundamental 
da Escola Estadual Prof.º Gilberto Mestrinho. E como 
objetivo principal é Mostrar para a comunidade escolar 
de que maneira as casas na orla da cidade podem trazer 
consequências para a saúde dos Nhamundaenses.
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o lúdico como instrumento mediA-
dor dA AprendizAgem em físicA

COORDENADOR: adiLamaR Rubem FeRReiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual maria 
almeida do nascimento

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: ao analisarmos os índices de reprovação e 
aprovação nas disciplinas exatas como matemática, fí-
sica e química percebermos resultados evidentes de 
reprovação ou baixo rendimento na aprendizagem. 
Tal fator ocorre pela falta de compreensão da discipli-
na em sua totalidade. A física como uma disciplina que 
exige do discente o raciocínio lógico, a assimilação e a 
compreensão é muitas das vezes deixadas de lado no 
ranking de disciplinas prioritárias.
Buscando estreitar a disciplina e a aprendizagem pro-
põe-se trabalharar após as aulas teóricas os jogos lúdi-
cos voltados aos temas que mais reprovam no ensino 
médio como: O estudo dos movimentos, O universo 
mecânico, As leis do Movimento ( as Leis de Newton), 
Leis da Conservação da energia dentre outros.  Com 
isso o ensino se tornará mais prazeroso e trará ao aluno 
um ambiente de diversão com o objetivo de quebrar os 
bloqueios criados por eles quanto a disciplina e conse-
quentemente resultando em aprendizagem.

o mAneJo de hortAliçAs: o cultivo de 
cAmpo Aberto e protegido em climA 
tropicAl AmAzÔnico

COORDENADOR: ingRid aRaúJo de souza cosTa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professor 
Vicente G. de Mendonça

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O clima é um fator que influencia a produção 
de hortaliças. Em algumas regiões no verão, a alta plu-
viosidade e alta temperatura interferem na qualidade e 
produção das hortaliças e criam condições favoráveis 
para o aparecimento de doenças. Dessa forma, é impor-
tante o estudo de fatores ambientais como temperatu-
ra e umidade relativa do ar nos diferentes sistemas de 
cultivo para caracterizar o efeito destes fatores sobre o 
cultivo da cultura. Objetivou-se avaliar a variação térmi-
ca diária, umidade relativa do ar e temperatura do solo 
e planta em diferentes sistemas de cultivo de hortaliças. 
Haverá cultivo de campo aberto que caracteriza-se por 
cultivos dependentes das condições climáticas naturais 
do ambiente, possibilitando a oferta de produtos princi-
palmente quando as condições ambientais são favorá-
veis à produtividade das culturas e o cultivo protegido 
consiste em uma técnica que possibilita certo controle 
de variáveis climáticas como temperatura, umidade do 
ar, radiação solar e vento.

o JornAl em sAlA de AulA e suAs 
contribuições pArA o AprendizAdo 
dA leiturA e dA escritA

COORDENADOR: LaeL baRbosa ceTauRo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: EETI José Holanda 
cavalcante

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Na Escola José Holanda Cavalcante ainda é 
evidenciado situações onde o aluno tem dificuldades de 
ler de forma significativa, além de ter carências também 
na forma de se expressar e escrever coerentemente. 
Este problema pode acarretar inúmeros entraves no 
crescimento intelectual deste educando, comprome-
tendo sua construção de conhecimento em todas as 
disciplinas e até mesmo para o exercício cidadão e o de-
sempenho da escola nas avaliações internas e externas. 
Pois, segundo CAPELLA (1999) Os educandos vivem 
em um contexto determinado pelas condições mate-
riais do meio social. Nesse contexto, é possível fazer da 
aprendizagem escolar um rico meio de comunicação e 
expressão, trabalhando com os valores e habilidades 
sociais. É na troca, na comunicação entre os indivíduos 
que a aprendizagem acontece. Neste sentido, o traba-
lho com o jornal torna-se uma estratégia pedagógica 
importante, pois este instrumento retrata a sociedade 
onde o aluno está inserido. Sendo assim, este projeto 
trabalhará o jornal como proposta significativa, possibi-
litando ao educando inúmeras formas de ler, escrever e 
se expressar com o mundo. Logo o projeto configura-se 
como bastante viável, significativo e necessário para a 
escola.
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o método silent way e sUa 
contribuição pArA o ensino dA 
língUa inglesa na 3ª séRie do ensino 
mÉdio

COORDENADOR: nazaReTh vaRgas de moRaes

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Sérgio 
Mendonça de Aquino

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: a proposta de ensino da Língua inglesa nas 
escolas públicas brasileiras sugere que os alunos con-
cluam o ensino com uma proficiência satisfatória de 
aprendizagem do idioma, porém não é o que aconte-
ce na realidade, pois há inúmeros fatores que impedem 
que muitos alunos terminem o ensino médio sem os co-
nhecimentos necessários para fluir no aprofundamen-
to contínuo da Língua. Observando essa realidade na 
Escola Estadual Sérgio Mendonça de Aquino o projeto 
tem como finalidade analisar a eficácia do uso do méto-
do SILENT WAY (método criado por Caleb Gattegno) no 
ensino da Língua Inglesa, coletando dados de desempe-
nho dos alunos de duas amostras de quinze (15) alunos 
da 3ª série do ensino médio durante aplicações de ofici-
nas para comparação de rendimento.

o mini Atletismo e o desenvolvimen-
to dAs hAbilidAdes motorAs

COORDENADOR: cLaudiane coRReia da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual dom bosco

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: “O Mini Atletismo e o Desenvolvimento das 
habilidades Motoras”, uma proposta cabível que podem 
ser perfeitamente utilizadas dentro do espaço escolar e 
podem ser explorados de forma lúdica, por sua grande 
variedade de movimentos, passando dos mais simples 
aos mais complexos e vir assim favorecer o desenvol-
vimento geral dos alunos. As provas foram criadas de 
forma que, em um mesmo evento, tenha que contribuir 
para sua equipe com grande variedade de atividades, e 
em conjunto, buscar ativar todas as capacidades moto-
ras de cada criança, tornando interessantíssimo para o 
ambiente escolar e para as aulas de Educação Física.

o modernismo de tArsilA e A escolA 
dA vidA

COORDENADOR: DÁCIO AREVALO BASTOS

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual coronel 
Pedro Câmara – CMPM VIII

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: o Projeto ‘o modernismo de Tarsila e a es-
cola da Vida’  tem como proposta principal a utilização 
da arte no contexto escolar, como também na socieda-
de em geral. Os participantes poderão aprender os con-
teúdos de forma lúdica, como também ,maneiras iniciais 
artísticas teóricas e praticas, tornando o ambiente pra-
zeroso e agradável para as produções artísticas.
Através do desenvolvimento das artes modernas junta 
com Releituras das Obras de Tarsila do Amaral, os alu-
nos e outras pessoas poderão assim representar tam-
bém seus desejos, expressar seus sentimentos e colo-
car em evidencia sua personalidade, nesse contexto, o 
educador pode conhecer melhor o perfil do educando e 
até mesmo, seu pensamento crítico identificando suas 
habilidades e dificuldades artísticas.



EDITAL 2018 - PCE O
o pAssAdo como fonte de Apren-
dizAgem dos Alunos dAs sÉries finAis 
do ensino fundAmentAl ii dA escolA 
estAduAl mAgnóliA venturA

COORDENADOR: ReJane saLes dos sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual magnolia 
ventura

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto “O passado como fonte de apren-
dizagem dos alunos das séries finais do Ensino Funda-
mental II da Escola Estadual Magnólia Ventura” será 
realizado na referida instituição. Este surgiu a partir da 
necessidade de se resgatar o conhecimento sobre os 
principais marcos históricos do município de manacapu-
ru, no intuito de estudar a memória histórica regional 
como fonte de aprendizagem a formação da identidade 
sociocultural de nossos alunos. Para o desenvolvimento 
desse trabalho serão realizadas pesquisas bibliográficas 
a partir de publicações de autores locais, tais como: Al-
berto Luzerno de Menezes, Josué Ferreira Ruiz, Maria 
Madalena Campelo e outros. Outrossim, também será 
aplicada a pesquisa de campo quando serão entrevis-
tados funcionários das instituições públicas, moradores 
antigos e outros pesquisadores da temática em estudo. 
Busca-se a partir desse trabalho aprimorar o ensino da 
história ampliando os conhecimentos dos estudantes 
da referida escola acerca dos conhecimentos históricos 
do município.

o pensAmento computAcionAl e iot 
pArA o ensino fundAmentAl

COORDENADOR: aLessandRa aLves de souza

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal Jorge de 
Resende sobrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Os métodos abordados pela robótica, ino-
vação e automação visam levar o aluno a questionar, 
pensar e procurar soluções a partir de problemas en-
contrados no dia a dia, saindo da teoria para a prática. 
Caracterizamos como algo interdisciplinar, prático e co-
laborativo, que é a base da Educação 4.0.
Para isso iremos construir um ambiente onde os alunos 
possam criar e inovar a partir de materiais de baixo cus-
to, sustentáveis e integrados com a tecnologia de mi-
crocontroladores e atuadores.
Nosso objetivo é preparar e equipar os alunos de hoje 
para as mudanças que já estão acontecendo, envolven-
do a área da tecnologia e o trabalho em equipe. Explorar 
novas metodologias de trabalho em conjunto e aprendi-
zagem colaborativa e “mão-na-massa” que é a base da 
educação 4.0.

o mundo segundo mAfAldA: umA 
análise da Realidade latino-ameRi-
cAnA A pArtir do uso de hqs no 
ensino de línguA espAnholA

COORDENADOR: cLemencia gomes cosTa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Colégio Amazonense D. 
Pedro ii

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A compreensão da sintaxe das histórias em 
quadrinhos será transmitida para o aluno com o intui-
to de ajudá-lo a melhorar sua interpretação neste tipo 
de forma de comunicação e ampliar os conhecimentos 
acerca da realidade latino-americana das décadas de 50 
e 60 aos dias atuais a partir da análise da obra Toda Ma-
falda de Quino. 
Desta forma, esta pesquisa visa ressaltar a importância 
de um ensino significativo da Língua Espanhola, propor-
cionando a alfabetização do estudante na linguagem da 
Nona Arte, para a correta interpretação das metáforas 
visuais e uma maior fixação da temática e conteúdo da 
obra sob um viés multidisciplinar.
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o pensAmento sociAl nA músicA 
AmAzÔnicA

COORDENADOR: Fabiano sanTos de souza

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual antogildo 
Pascoal viana

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O pensamento social na Amazônia pode ser 
identificado a partir de muitas formas e maneiras, sendo 
elas, intelectuais, científicas e populares. Essa pesquisa 
propõe compreender como o pensamento social em re-
lação a Amazônia se manifesta através das canções na 
música urbana da cidade de Manaus e de que maneira a 
música corrobora com a construção desse pensamento 
social. Partindo desse pressuposto buscaremos enten-
der as formas de representação da Amazônia na música, 
bem como investigar quais os fenômenos sociais perce-
bidos na música popular local.
Para tanto, utilizaremos letras de canções com a temáti-
ca exposta e entrevistas com os músicos compositores 
dessas canções, a fim de compreender qual visões em 
relação a Amazônia são apresentadas nas canções.

o teodolito: umA AlternAtivA pArA o 
ensino de trigonometriA

COORDENADOR: NÁDIA RODRIGUES DOS SANTOS

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: EETI Nova de Itacoatiara

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este trabalho relata algumas atividades de-
senvolvidas nas turmas de 3º ano da Escola Estadual de 
Tempo Integral. Um dos focos deste projeto é abordar 
a resolução de problemas em matemática com o auxílio 
de recursos utilizados no cotidiano, a exemplo materiais 
recicláveis. Neste sentido planejamos e desenvolvemos 
ações envolvendo o uso do teodolito, cuja principal ati-
vidade foi a medição de espaço escolar, como a altura 
da quadra de esportes da escola e outros ambientes. 
Também buscamos abordar os principais impactos des-
te projeto para o grupo de alunos acompanhados pelo 
mesmo.

o uso dA AgriculturA sintrópicA nA 
recuperAção de áreAs degrAdAdAs

COORDENADOR: JoRdana Luzia baRbosa moTa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professora 
Tereza Santos

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: a necessidade de um meio ambiente pre-
servado é essencial para a manutenção e qualidade de 
vida. Todos temos o direito de viver em um local que 
não esteja poluído nem degradado e de exigir que nossa 
água seja potável, que nosso ar seja limpo, que nosso 
solo esteja conservado e que todas as formas de vida 
sejam preservadas, não só pelo patrimônio genético 
que abrigam, mas pelo simples fato de serem formas 
vivas. O surgimento de áreas degradadas leva o ser 
humano a conviver com as consequências oriundas do 
impacto ambiental que acaba prejudicando sua saúde, 
seu ambiente e, consequentemente, sua qualidade de 
vida. Provavelmente ninguém quer ter sua moradia ao 
lado de uma área poluída, degradada ou que degrade 
sua saúde, mas o planeta é um só. Mesmo que a área 
degradada, que os poluentes da água, do solo e do ar 
estejam a quilômetros de distância, os resultados am-
bientais afetam, muitas vezes outras partes do planeta. 
o presente projeto buscar apresentar a agricultura sin-
trópica como uma forma alternativa na recuperação de 
áreas degradadas. 
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o uso dA geometriA no 
desenvolvimento de hortA escolAr

COORDENADOR: Jhones de souza Lima

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof. 
Sebastião A. L. Filho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto será desenvolvido na Escola Es-
tadual Professor Sebastião Augusto Loureiro Filho, em 
Manaus – AM, com objetivo de implementar uma horta 
orgânica auto sustentável e valorizar os conhecimentos 
geométricos. A pesquisa é classificada como pesquisa
-ação, qualitativa e de cunho interpretativo. Os cantei-
ros que serão utilizados na horta já estão construídos 
em forma de figuras geométricas. A manutenção da 
horta e o cuidado das hortaliças serão feita por jovens 
cientistas. Cada um ficará responsável por seu canteiro 
durante a realização do projeto. 
A horta escolar não pode ser vista e utilizada apenas 
como produtora de hortaliças, mas sim como ambiente 
de inserção de conhecimento, de atividades educativas 
e complementares aos alunos (AMARAL et al., 2009).
O objetivo principal é despertar no aluno o interes-
se pelo conhecimento geométrico, desenvolvendo e 
melhorando habilidades matemáticas relacionadas a 
situações do cotidiano, por meio da metodologia dife-
renciada para o ensino-aprendizagem de Geometria no 
Ensino Médio. O trabalho está fundamentado nos pres-
supostos teóricos de Eves Engels, Gerdes Freudental, 
entre outros.

o uso dA sequênciA didáticA pArA o 
ensino dA produção textuAl: umA 
práticA exitosA nA escolA estAduAl 
professorA mirtes rosA mendes de 
mendonÇa lima – itacoatiaRa /am

COORDENADOR: aLbeRTo JoRge FeRReiRa de 
oLiveiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Profª. 
Mirtes R. de Mend. Lima

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: o presente projeto pretende demonstrar os 
impactos da produção textual como ferramenta peda-
gógica e de aprendizagem utilizada pelos professores 
de Língua Portuguesa da escola estadual Professora 
Mirtes Rosa Mendes de Mendonça, que oferta as três 
séries do Ensino Médio, nos turnos matutino e vesper-
tino. 

o uso dA gArrAfA pet nA produção 
de hortA suspensA, reutilizAndo 
AguA desperdiçAdA pelos bebedou-
ros nA irrigAção dAs plAntAs como 
meio pArA evitAr o desperdicio e 
promovendo A sustentAbilidAde nA 
escolA estAduAl olgA fAlcone

COORDENADOR: cRisTina aLcânTaRa da siLva 
RodRigues

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual olga 
Falcone

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Sensibilizar a comunidade escolar sobre a 
poluição e desperdício de água através de ações e prá-
ticas sustentáveis como fabricação de horta suspensa 
usando garrafas pet e reutilização da água dos bebe-
douros na irrigação.
1) Despertar a comunidade escolar para o uso e reuso 
adequado e racional da água;
2) Conscientizar a sobre a poluição e desperdício de 
água utilizando cartazes;
3) Produzir horta suspensa usando garrafas pet para 
subsidiar na merenda escolar;
4) Reutilizar a água dispensada pelos bebedouros da es-
cola na irrigação da horta;
5) Propor um laboratório de aulas de campo na discipli-
na de ciências.
6) Divulgar através das redes sociais as ações realizadas 
na escola;
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o uso de espAços não formAis como 
instrumentos de ensino AprendizA-
gem pArA o estudo de quelÔnios 
AmAzÔnicos nA escolA estAduAl pA-
dre Agostinho mArtin

COORDENADOR: maRcos andRé Lima de souza

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Padre 
Agostinho Martin

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto “O uso de espaços não formal 
para o estudo de quelônios amazônicos na Escola Pa-
dre Agostinho Martin tem como um dos objetivos de-
senvolver o ensino de zoologia no ambiente escolar e 
encontrar espaços que saiam da sala de aula para o es-
tudo dos animais especificamente de quelônios e com 
isso através de visitas técnicas a espaços como parques 
e zoológicos obter a diferenciação da educação formal 
que é importante porém deve ser complementada com 
outras atividades afim de mostrar ao aluno outra for-
mas de se obter conhecimento. 
Segundo Schnetzler 1992 O ensino de ciências, bem 
como o de várias outras disciplinas, antes, era feito de 
forma unidirecional, o professor transmitia informações 
sem tentar relacioná-las com as situações vividas no co-
tidiano do aluno, ou até mesmo sem buscar ouvir des-
tes, suas dúvidas. Muitas vezes durante o processo de 
aprendizagem de ciências o professor é considerado um 
transmissor de ideias, onde fala 90% do tempo duran-
te as aulas esforçando-se em explanar o conteúdo para 
discentes, que em silêncio, devem internalizá-lo para se-
rem expresso durante as avaliações.

o uso de mAteriAis recicláveis como 
fomentAção de AprendizAgem criAti-
vA no ensino dA mAtemáticA

COORDENADOR: FRanciney cRame casTRo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: EETI Nova de Itacoatiara

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: os problemas provocados pelo descarte ina-
dequado de lixo ao meio ambiente são muitos e pode-
mos enumerá-los: enchentes, poluição dos rios, lagos e 
oceanos, isso porque muitos resíduos sólidos são joga-
dos em vias públicas e geralmente são visíveis os malefí-
cios ocasionados pelo descarte impróprio. Este projeto 
tem como objetivo aliar o descarte consciente do edu-
cando de resíduos criando uma conscientização para a 
importância do cuidado com o mundo onde vivemos. 
mediante a ampliação do conhecimento de geometria a 
partir da construção dos sólidos geométricos por meio 
dos materiais recicláveis como papel, metais e plásticos, 
com o intuito de contribuir para um conhecimento ma-
temático mais estruturado, bem como a importância do 
descarte correto dos resíduos. Assim, o discente cons-
trói seu conhecimento à medida que interage com di-
ferentes situações e atividades. A respeito disso Piaget 
afirma que (apud FRIEDMANN, 1996, p. 57) “o desen-
volvimento intelectual é produto da própria atividade 
da criança, que não para de estruturar e reestruturar 
seu próprio esquema, de construir o mundo à medida 
que o percebe”.

o uso de tecnologiAs envolvidAs no 
ensino e AprendizAdo: como inserir 
o ‘cArdboArd’ em sAlA de AulA?

COORDENADOR: Rennie PanToJa nogueiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: EEDAVA - Escola 
Estadual Desembargador André Vidal de Araújo

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual 
Desembargador André Vidal de Araújo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O seguinte projeto tem como objetivo pro-
por o uso de realidade aumentada e realidade virtu-
al aplicada no ambiente da rotina escola. Com uso de 
materiais simples e de baixo custo será produzido um 
óculo de realidade virtual, conhecido do inglês como 
“cardbord“, tendo seu modelo inspirado com os mode-
los sugeridos pela empresa Google. Será ainda utilizada 
diversas ferramentas de hardware e software para ofe-
recer aos educadores e educando sugestões e aplica-
ções em sala de aula.
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o Uso do soFtwaRe geogeBRa como 
instrumento de ensino e AprendizA-
gem dA mAtemáticA

COORDENADOR: RosicLeia PeReiRa de Lima

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual maria 
almeida do nascimento

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente projeto prioriza o ensino da Geo-
metria Plana e Analítica a alunos do ensino médio da Es-
cola Estadual Maria Almeida do Nascimento. Seu prin-
cipal objetivo consiste na propagação da aprendizagem 
em Geometria através do software Geogebra. 
O ensino da Geometria Analítica e suas aplicações evi-
denciam grande deficiência no que tange ao ensino e 
aprendizagem. Uma vez ensinada de forma teórica des-
provida de imagens e gráficos torna se cada vez mais 
distante a assimilação e aprendizagem de seus concei-
tos pelos alunos em especial do terceiro ano do ensino 
médio.
O desenvolvimento do projeto ocorrerá no âmbito da 
Escola Estadual Maria Almeida do Nascimento, após as 
aulas teóricas de Geometria. O software será instalado 
em computadores do Laboratório de Informática e em 
tabletes pertencentes à escola.

o uso dos vocAbulários de inglês dA 
fAunA e florA dA AmAzÔniA como 
suplemento pArA o ensino de línguA 
inglesA

COORDENADOR: ademaR dos sanTos Lima

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal nossa 
senhora das graças

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente projeto de pesquisa tem como 
objetivo pesquisar os vocabulários e termos em inglês 
da fauna e flora da Amazônia utilizados na língua inglesa 
e desenvolver material suplementar para uso nas esco-
las públicas municipais, com o propósito de auxiliar os 
professores no processo de ensino e aprendizagem do 
idioma no Ensino Fundamental. 
Quando nos referimos às palavras e vocabulários da 
fauna, flora e culinária da Amazônia, observamos que, 
em língua inglesa esses termos ganham uma denota-
ção bem específica da região amazônica, enriquecendo 
essas palavras que foram emprestadas da língua Geral 
Amazônica e da língua Portuguesa para o inglês, haja 
vista que a língua Inglesa é considerada pela socieda-
de como um dos idiomas de maior prestígio no mundo. 
Deste modo, o presente estudo pretende, a partir do 
material de coleta de dados da pesquisa sobre a fauna, 
flora e culinária amazônica produzir material suplemen-
tar para o uso no ensino Fundamental nas escolas da 
Rede Pública do Amazonas.

o uso do sensoriAmento remoto 
pArA identificAção e cArActerizAção 
dAs prAçAs públicAs do bAirro do 
Japiim, manaUs-am

COORDENADOR: wiLLeR heRmeTo aLmeida 
PinTo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual ondina de 
Paula Ribeiro

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Cerca de 54 por cento da população mundial 
vivem nas cidades segundo o último relatório apresen-
tado pela ONU em 2018. Nos países subdesenvolvidos 
esse crescimento não vem acompanhado de planeja-
mento e muitas das vezes estão se perdendo cada vez 
mais as áreas verdes. Com isso as praças passam a ter 
um valor fundamental como espaço de lazer, social e 
ambiental na vida urbana do cidadão. Ao longo das úl-
timas décadas, junto com o avanço computacional, o 
sensoriamento remoto passou a ter uma importância 
significativa para os estudos ambientais, principalmen-
te em relação ao monitoramento de uso e cobertura da 
terra, para o planejamento urbano, monitoramento de 
áreas de riscos, para a geomorfologia entre outros. Jan-
sen (1949); Almeida Filho e Miranda (2007); Florenzano 
(2008); Hess et al. (2003); Melack e Hess (2010); Novo 
et al. (2005); Souza Filho et al. (2006); Teixeira e Sano 
(2007). Desta forma, esta pesquisa tem por objetivo 
principal o uso das modernas técnicas de sensoriamen-
to remoto para a identificação e caracterização das pra-
ças públicas do bairro do Japiim.
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obesidAde em fAse escolAr: cAusAs, 
consequênciAs e soluções

COORDENADOR: ANDRÉA MÁRCIA DO 
nascimenTo bezeRRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof. 
antenor sarmento Pessoa

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: o presente projeto visa inovar no processo 
de ensino e aprendizagem em busca de qualidade de 
vida na disciplina de Educação Física, esta proposta tor-
na-se importante em virtude da necessidade de dimi-
nuirmos os números do IMC (Índices de Massa Corpo-
ral) que estão muito acima do aceitável para essa faixa 
etária, de forma que seja possível sensibiliza-los sobre 
a problemática suas causas e consequências. O projeto 
será desenvolvido com os alunos do 7º e 8º anos com 
os dados do IMC já coletados do turno matutino da Es-
cola Estadual Professor Antenor Sarmento Pessoa, bem 
como pelo acesso a dados em artigos publicados a res-
peito do tema. Pretende-se produzir um questionário 
no qual nos dará dados sobre estilo de vida e hábitos ali-
mentares, que será descrito, tabulada e posteriormente 
apresentada em forma de gráfico como resultado final 
do projeto a Fundação de Amparo e Pesquisa do Ama-
zonas – FAPEAM.

ocupAção e uso do espAço urbAno 
nA comunidAde lAgoA verde: estudo 
de cAso nA e.m grAzielA ribeiro

COORDENADOR: mauRo goncaLves gRiLLo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal Graziela 
Ribeiro

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Na escola pública, durante a formação bási-
ca do aluno, muito pouco se cultiva sobre o estudo da 
ocupação e do uso do espaço urbano no qual ele está 
inserido. Assim, são poucas as escolas que propõem aos 
seus estudantes percursos pelos bairros onde residem, 
através das aulas em movimento, com o intuito de culti-
var o sentimento de pertencimento espacial nos diver-
sos graus da percepção humana. Por isso, é de extrema 
importância acender nos alunos a curiosidade sobre o 
espaço ao seu redor e entender sua história associada 
aos espaços construídos. Dessa forma, visando sanar 
esta carência e trazer o aluno para um estudo mais 
próximo da sua realidade, apresentamos a presente 
proposta de projeto de alfabetização científica no En-
sino Fundamental, dentro do processo de urbanização 
contemporâneo, como forma de trabalhar a estrutura 
geográfica da comunidade Lagoa Verde, zona sul de 
Manaus. Embora existam divergências sobre o fato de 
a Lagoa Verde ser um bairro ou não, para esta pesquisa 
será considerada recente lei municipal que trata sobre a 
criação e divisão de bairros de Manaus, que considera a 
referida comunidade como pertencente aos bairros são 
Lázaro, Crespo e Distrito Industrial e tem uma popula-
ção em torno de 6700 moradores. 

olhAr geográfico: A merendA esco-
lAr e suA relAção com A AprendizA-
gem no contexto escolAr nA escolA 
mUnicipal Vicente de paUla – zona 
sul/mAnAus

COORDENADOR: maRia do PéRPeTuo socoRRo 
da Rocha bReLaz

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal vicente de 
Paula

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A preservação da saúde tem sido um tema 
amplamente trabalhado nas escolas, com o objetivo de 
levar os alunos a se conscientizarem sobre a necessida-
de de cada um assumir a responsabilidade pela manu-
tenção de sua saúde e da coletividade. Nesse sentido, 
tem-se orientado a prática de exercícios físicos diários, 
alimentação saudável, preservação do ambiente, den-
tre outras ações alternativas e terapêuticas que contri-
buem com a saúde da população e do planeta. 
Este trabalho tem como objetivo Refletir acerca das 
percepções dos alunos do ensino fundamental turno 
matutino da escola Municipal Vivente de Paula sobre a 
importância e os benefícios de uma alimentação saudá-
vel, assim como os hábitos necessários para atingir uma 
boa saúde observando as inferências alimentares no dia 
a dia, especificamente aquelas oferecidas por meio da 
merenda escolar e as provenientes de diferentes povos 
do mundo. 
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orgAnizAções internAcionAis

COORDENADOR: JonaThas meiReLes de 
menezes

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual de Tempo 
Integral Eng. Prof. Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O Projeto Organizações Internacionais são 
eventos de discussões onde estudantes representam 
um determinado país e/ou organizações internacionais 
e assim simulam reuniões de pauta internacional. É um 
projeto que visa o desenvolvimento de capacidades e a 
aquisição de conhecimentos geográficos, no entanto, o 
ponto determinante é a sua interdisciplinariedade úni-
ca, que de fato transforma o participante e a sua com-
preensão sobre a organização do espaço político, eco-
nômico e socioambiental em tempos de globalização. 
Debatendo grandes questões internacionais, os alunos 
despertam seu interesse para a pesquisa e valores par-
tilhados em esfera internacional como a integração, a 
cooperação, a tolerância e o respeito ao próximo. Possi-
bilitando que estudantes diferentes em suas ideias e ori-
gens se encontrem, interajam, participem de atividades, 
se divirtam, se tornem amigos e em síntese, vivenciem 
uma experiência transformadora.

origAmi recurso didático no 
AprendizAdo dAs formAs 
geomÉtricAs

COORDENADOR: RenaTa da Rocha baTisTa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal 
monsenhor Francisco da silveira Pinto

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto é necessário a realização na Escola 
municipal monsenhor Francisco da silveira Pinto para 
aprendizagem através da construção o origami recurso 
didático no aprendizado das formas geométricas com 
os discentes dos quinto ano do ensino fundamental, 
no intuito de elencar a compreensão e capacidade de 
raciocinar traves do momento lúdico desenvolvido por 
eles mesmo levando a confeccionar as formas geomé-
tricas a partir do origami.
Todo esse processo de aprendizagem ira contar com 
varias atividades dentre elas, visitas a instituições de 
ensino e pesquisa, realização de oficinas de instrução e 
exposição dos resultados do projeto.

olgA fAlcone tv

COORDENADOR: andRé henRique FaRias viTaL

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual olga 
Falcone

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto “Olga Falcone TV” procura promo-
ver a participação dos alunos nas atividades escolares 
atuando como uma ferramenta integradora, utilizando 
recursos disponíveis na rede, além de capacitar e prepa-
rar o aluno para a utilização de softwares de edição de 
vídeos e fotos. Os alunos passam a ter a autonomia para 
a escolha de temas a serem abordados, entendem como 
funciona uma redação de um jornal, trabalham em equi-
pe e como consequência passam a produzir uma publi-
cidade positiva para nossa comunidade escolar.
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os Alunos como protAgonistAs de 
suA AprendizAgem: A criAção de um 
dicionário bilíngue ilustrAdo de 
poRtUgUês-Japonês

COORDENADOR: LoRena eLizabeTh oTani

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof.Djalma 
da C. Batista

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: este projeto visa o desenvolvimento de um 
dicionário bilíngue ilustrado (português/japonês) com 
vocábulos que os alunos possam utilizar no cotidiano. O 
dicionário terá duas versões: uma versão física que fica-
rá disponível na biblioteca para consultas e uma versão 
digital (em pdf) para professores e alunos que desejarem 
ter no celular, computador ou tablet. O principal objeti-
vo deste dicionário é fazer com que os alunos ampliem 
os seus conhecimentos em relação aos vocábulos da 
língua japonesa e utilizem em seu dia a dia escolar para 
se comunicarem com colegas e professores de japonês, 
ou até mesmo, sejam propagadores de conhecimento 
ensinando aos professores de outras disciplinas e aos 
familiares pequenas palavras em japonês.

os benefícios dA AtividAde físicA no 
processo de envelhecimento: um 
estudo de cAso com os idosos que 
prAticAm A cAminhAdA nAs diversAs 
prAçAs públicAs em pArintins

COORDENADOR: aLeX Paes caRneiRo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Sen. João 
bosco R de Lima

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: As perspectivas demográficas projetam um 
elevado crescimento da população idosa a nível mun-
dial que se confirma também nas estudos demográficos 
recentes em nosso país. Diante desse quadro, a parti-
cipação do idoso na sociedade vem ganhando ênfase 
e muito se estuda sobre o que pode beneficiar na sua 
qualidade e expectativa de vida. 
O presente projeto aborda sobre a Atividade Física no 
processo de envelhecimento, que é notadamente um 
dos fatores que mais benefícios trazem para os idosos 
não só na dimensão física, mas também nos níveis psi-
cológicos e sociais. O objetivo principal é através do 
itinerário da pesquisa confirmar os benefícios da ati-
vidade física intuídos pelos idosos que praticam regu-
larmente a atividade física da caminhada nas principais 
praças públicas do Município de Parintins.

os conservAntes  nos Alimentos 
industriAlizAdos 

COORDENADOR: auRisvaLdo PeReiRa da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual solon de 
Lucena

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Mostrar através de um olhar químico os 
aditivos intencionais existentes em tudo aquilo que é 
consumido e levado ao nosso organismo, de modo que 
os alunos ,familiares e toda equipe escolar, tenham co-
nhecimento sobre os conservantes e o efeito que este 
causa ao organismo. 
Salientar a importância para todas as pessoas compre-
enderem o benefício de uma alimentação saudável e a 
ação dos conservantes nos alimentos industrializados. 
Tratando-se de um estudo que contribui para a saúde, 
estimulando na melhoria da qualidade de vida de todos 
que participaram direta ou indiretamente do projeto.
Buscar o equilíbrio no consumo de alimentos industria-
lizados, evitando assim doenças ao uso exagerado des-
ses produtos alimentícios. 
Introduzir alimentos naturais no seu cotidiano, prolon-
gando desta forma a vida e consequentemente a saúde.
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os níveis de poluição dAs águAs do 
igArApÉ do mindu dA zonA leste dA 
cidAde de mAnAus

COORDENADOR: danieL aRauJo da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal Jorge de 
Resende sobrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: o presente projeto originou-se de uma pre-
ocupação com a questão ambiental dos cursos de água 
da cidade de Manaus. Pretende-se através de exames 
laboratoriais constatar os níveis alarmantes e os tipos 
de poluição da água do belíssimo igarapé do Mindu na 
zona leste da cidade de Manaus. Essa poluição sem dú-
vida é resultante do despejo descontrolado de esgoto 
doméstico de toda população dessa área da cidade. 
Além, também do descarte de lixo sólido que em suas 
margens são depositados. A metodologia constará na 
busca de laboratórios em Universidades públicas da 
cidade como parceria para realização desses exames. 
Com os resultados dos exames objetiva-se expô-los às 
autoridades competentes, com a finalidade de incentivá
-las a fazer políticas públicas para ao menos mitigar esse 
problema ambiental da cidade de Manaus.

os prÉdios históricos dA sede do 
município de borbA

COORDENADOR: neia aLves RodRigues

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual balbina 
mestrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto de estudo dos prédios históricos 
do município de Borba no Estado do Amazonas, tem 
como objetivo levar aluno a pesquisar para que iden-
tifique e conheça a história dos prédios históricos do 
município de Borba dentro do contexto histórico do 
seu município,possibilitando o aluno da importância 
dos mesmos na formação da identidade e na história do 
povo borbense. Desta forma, serão realizadas entrevis-
tas com moradores da cidade para entender e conhecer 
a história dos prédios serão feitas visitas para registrar 
através de fotografias e filmagem nos prédios e pesqui-
sas nas repartições publicas para fazer pesquisa docu-
mental.

os Jovens de hoJe e A tecnologiA

COORDENADOR: maRcos anTonio FReiTas da 
siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Instituto Bereano de Coari

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Compreender diferentes aspectos que en-
volvem a relação Tecnologia da informação e comuni-
cação e aprendizagem deficitária entre alunos do ensi-
no médio.

Identificar problemas de saúde decorrentes do uso exa-
gerado das Tecnologias da Informação e Comunicação; 
Relacionar problemas de socialização à preferência por 
contatos e relacionamentos virtuais; Verificar proble-
mas de déficit de atenção decorrentes do alto número 
de horas usando as Tecnologias da informação e comu-
nicação;Conhecer a baixa qualidade do que se vê na In-
ternet e a falta de outras fontes de informação.
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os quintAis AgroflorestAis e suA 
contribuição pArA A segurAnçA 
AlimentAr e nutricionAl de 
Adolescentes do AssentAmento 
RURal taRUmÃ miRim-manaUs-am

COORDENADOR: anna caRLa de casTRo PaiXão

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual vicente 
Telles de Souza

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente estudo será realizado na Esco-
la Municipal Neuza dos Santos, que fica localizada na 
Comunidade Ramal do Pau Rosa, no Projeto de Assen-
tamento Tarumã Mirim, BR174 (trecho Manaus – Boa 
Vista), com acesso pelo Km 21, município de Manaus 
–AM. O público-alvo serão alunos na faixa etária de 15 
a 19 anos, que estão cursando o primeiro ano do en-
sino médio. Neste trabalho será utilizado o Formulário 
de Marcadores de Consumo Alimentar, para investigar a 
frequência alimentar dos adolescentes, este formulário 
foi elaborado pelo SISVAN (Sistema de Vigilância Ali-
mentar e Nutricional). A frequência das refeições diárias 
também foi estudada (café, almoço, lanche da tarde, jan-
tar e ceia) para verificar o ritmo alimentar desses indiví-
duos. Paralelo a isso, será realizado um levantamento de 
espécies de autoconsumo alimentar das espécies oriun-
das dos quintais agroflorestais produtivos, por meio da 
técnica recall 24 horas, em que os entrevistados relatam 
tudo que consumiram nas últimas 24 horas.

os vigilAntes AmbientAis: cuidAndo 
do espAço escolAr

COORDENADOR: sonia maRia LobaTo dos 
sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal ana mota 
braga

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O ambiente escolar constitui-se um espaço 
de formação de cidadãos críticos e conscientes de seus 
papéis na sociedade. Para tal, este ambiente deve ser 
atrativo e agradável para os alunos de forma que eles 
possam sentir-se à vontade para desenvolverem suas 
atividades socioeducativas e seus pensamentos críticos 
e reflexivos. Entretanto, a situação de uma “Lixeira Vi-
ciada,” situada na entrada principal que dá acesso à E.M. 
Ana Mota Braga, tornou-se o objeto de estudo deste 
trabalho, pois o acúmulo de resíduos que são descarta-
dos inadequadamente no ambiente escolar e no entor-
no da escola, podem atrair vetores de doenças, além de 
provocar mau cheiro e comprometer esteticamente o 
ambiente escolar, que é justamente um espaço de con-
vivência e aprendizagem.
Diante desta problemática e conscientes da necessida-
de de preservar o ambiente escolar, “Os vigilantes Am-
bientais”, da E.M. Ana Mota Braga, buscam desenvolver 
este projeto com o intuito de conscientizar e sensibili-
zar a comunidade escolar sobre o descarte inadequado 
do lixo e os possíveis danos que podem causar ao meio 
ambiente e à saúde dos alunos e demais comunitários, 
principalmente crianças e adolescentes.

otimizAção de uso dA águA nA escolA 
estAduAl lucindA fÉlix de Azevedo

COORDENADOR: benediTo domingos 
monTeiRo neTo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Lucinda 
Félix de Azevêdo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O primeiro passo do presente projeto é esti-
mar a quantidade de água consumida no ambiente es-
colar. O cálculo do indicador de consumo (IC) é a relação 
entre o volume de água consumido e o número de agen-
tes consumidores de um mesmo período. A próxima 
fase seguirá a captação de água em bebedouros, pias e 
locais onde houver constante vazamentos. Os recipien-
tes serão revisados ao final do dia e o volume registrado 
em uma planilha. Depois de coletada, a água será re-
manejada de acordo com a necessidade de utilização 
da escola (limpeza, irrigação de plantas ornamentais e 
horta). Ao final do mês haverá um índice de consumo 
dos estudantes e a quantidade de água reaproveitada 
pela escola para outras atividades. A expectativa é que 
ao final do projeto a todos que estão de alguma maneira 
interligada a comunidade escolar consiga compreender 
que a água, mesmo que acessível é um recurso limitado. 
Assim a mudanças na percepção com aplicação de ati-
tudes simples e de baixo custo - no manejo da água em 
ambientes públicos e domiciliares pode propiciar retor-
no ambiental e econômico para toda sociedade.
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patRimÔnio históRico-cUltURal: 
um estudo dos monumentos em 
mAnAus, A pArtir de fontes 
fotográficAs e documentAis

COORDENADOR: eLizangeLa mendes de aRaúJo 
aLbuqueRque

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Dra. Zilda 
arns neumann

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: este projeto refere-se ao estudo dos patri-
mônios histórico-culturais existentes na cidade de Ma-
naus – AM. Com objetivo de conhecer e mapear os mo-
numentos tombados, esta análise vem agregar no que 
tange a história de Manaus, levando à sociedade os co-
nhecimentos sobre a história de criação dos monumen-
tos, bem como a época e sociedade em que foram cons-
truídos, evidenciando que aspectos influenciaram suas 
construções, seja econômico, cultural, social, político ou 
outro. A pesquisa será desenvolvida junto aos discentes 
da Escola Estadual Dra. Zilda Arns Neumann, localizada 
no Conjunto Cidadão V, Zona Norte de Manaus. Nes-
se viés, esse estudo debruça-se a instigar nos alunos a 
produção de pesquisas, também os instruir quanto ao 
uso de métodos adequados para alcançar soluções de 
forma científica, para os problemas enfrentados social-
mente. 

pequenos empreendedores: 
protAgonistAs dA suA própriA 
históriA

COORDENADOR: suzana aLbuqueRque 
coRdeiRo vieiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal Thomas 
meirelles

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A construção do caminho para a vida adulta, 
não é uma tarefa simples. Ela exige vontade, determina-
ção, clareza e compromisso. E é nesse processo, perme-
ado de descobertas, emoções, dúvidas e conflitos, que 
surgem os questionamentos na cabeça dos alunos, que 
devera ser estimulado a tomar suas próprias decisões, 
assim como o de descobrir quais os caminhos podem 
levá-lo a alcançar os seus sonhos, tornando-os protago-
nista da sua história. Diante disso, será preciso desen-
volver atividades pedagógicas que levem a formação de 
um senso crítico e reflexivo sobre a vida em socieda-
de, com uma educação que favoreça a discussão sobre 
vários temas cotidianos, e também da participação em 
trabalhos que levem ao desenvolvimento e a capacida-
de da cooperação e argumentação sobre a realidade. 
Outro fator determinante é o envolvimento da família 
nesse processo, família e escola devem caminhar juntas 
para apoiar o desenvolvimento dos alunos.

pArkour nA escolA: umA experiênciA 
com Alunos do ensino mÉdio de umA 
escolA de tempo integrAl dA cidAde 
de manaUs-am

COORDENADOR: inaRa FRoTa de Lima

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual de Tempo 
Integral Eng. Prof. Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O Parkour ou Le Parkour (do francês le = o, e 
parcour = percurso, trajeto), é um esporte de aventura 
que começou a ser praticado no final do século XX, na 
França, e se caracteriza pela combinação de movimen-
tos naturais, como correr, saltar e escalar, trata-se de ser 
capaz de movimentar-se da forma mais rápida, fluente 
e eficaz possível, capaz de superar os obstáculos que 
aparecem pelo caminho, ambientes natural ou urbano 
(SERIKAWA, 2006).
Nessa perspectiva, o objetivo do presente estudo será 
explorar a experiência do Parkour no ensino da Educa-
ção Física, com adolescentes escolares do ensino médio.
Participarão da pesquisa estudantes do Ensino Médio 
da escola estadual de Tempo integral Professor enge-
nheiro Sérgio Pessoa, de ambos os sexos, localizado no 
bairro Cidade de Deus, zona leste de Manaus-AM. 
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percepção AmbientAl: contribuições 
dA ictiofAunA AmAzÔnicA pArA o 
ensino de ciênciAs dA nAturezA em 
contexto AmAzÔnico

COORDENADOR: FRancisco césaR bRiTo vieiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal Profª. 
Marly Barbosa Garganta

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente trabalho tem como objetivo tra-
balhar Ciências da natureza através da criação de peixes 
de espécies amazônicas em ambiente escolar para pro-
dução de conhecimento, conscientização e preservação 
dessas espécies em contexto amazônico. Essa atividade 
será desenvolvida na Escola Municipal Marly Barbosa 
Garganta, zona norte de Manaus, em turno e contra 
turno.

pilhAs cAseirAs: experimentAção e 
contextuAlizAção no ensino dA 
eletroquímicA

COORDENADOR: maRia de nazaRé medeiRos 
simas

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual maria ivone 
de Araújo Leite

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Participarão da pesquisa dois grupos de 20 
(vinte) alunos (quarenta indivíduos) pertencentes a duas 
turmas de alunos das séries finais do ensino médio da 
EJA: 20 (vinte) alunos (grupo experimental) que parti-
ciparão das aulas utilizando experimentjujubas para 
confecção da fita de DNA e 20 (vinte) alunos (grupo 
controle) que não serão submetidos a atividade em 
questão. Serão aplicados questionários para aferição 
dos rendimentos. Posteriormente serão gerados gráfi-
cos de desempenho para a verificação dos resultados 
desse estudo. Avaliar a importância da experimentação 
no estudo da eletroquímica por meio da construção de 
pilhas caseiras.

plAntAr hoJe pArA colher AmAnhã

COORDENADOR: eRasmo souza nascimenTo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professor 
gilberto mestrinho de medeiro Raposo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: o Projeto Plantar hoje para colher amanhã 
tem como justificativa a necessidade de resgate da ar-
borização de quintal, hoje sendo substituída por gramí-
neas e concreto. 
Pensando em minimizar tais problemas a comunidade 
escolar se propôs a produzir mudas de plantas frutífe-
ras e ou introduzidas para plantio nas áreas com maior 
índice de desmatamento na parte urbana do distrito e 
também nos quintais das residências, para tanto o prin-
cipal objetivo do presente projeto é a produção de mu-
das frutíferas em parceria com a comunidade escolar, 
com a finalidade de arborizar as áreas urbanas comuns 
da comunidade e os quintais.
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plAntAs medicinAis e etnoconheci-
mento na cidade de hUmaitá-am

COORDENADOR: soRaya do caRmo souza

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Marly de 
Carvalho Lobato Nery

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O modo de vida rural é parte da cultura do 
povo brasileiro. Os tipos de cultivos, preparos de ali-
mentos, nomenclaturas diferenciadas de plantas e ani-
mais. Contudo, uma prática comum herdada da cultura 
camponesa refere-se ao preparo de medicamentos à 
base de plantas medicinais nativas e cultivadas. Desse 
modo, propõe-se o estudo dos medicamentos naturais 
feitos a partir de plantas por alunos do Ensino Funda-
mental. Tais conhecimentos são difusos na sociedade 
devido a constante troca de informações em função da 
necessidade de tratamentos de saúde domésticos, seja 
por causa da ausência do poder público ou por que se 
considera a medicina tradicional mais eficiente. Assim, 
este estudo pretende analisar as influências do etnoco-
nhecimento camponês no modo de vida urbano, princi-
palmente quanto ao uso de medicamentos produzidos 
a partir de plantas nativas e cultivadas, as informações 
serão produzidas a partir de trabalhos de campo com 
entrevistas sob a perspectiva da pesquisa participante 
na qual os estudantes poderão apreender a realidade 
como pesquisadores e sujeitos da situação social estu-
dada.

por que nosso Amor nAo É seguro?

COORDENADOR: eLiane siLva baTisTa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Frei sílvio 
vagheggi

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto será realizado com alunos da Esco-
la Estadual Frei Silvio Vagheggi com idade entre 14-18 
anos. Baseados na literatura, os bolsistas e a coordena-
dora do projeto irão construir um questionário com per-
guntas sobre o perfil socioeconômico dos alunos, edu-
cação sexual, prevenção de ISTs e gravidez. Nós iremos 
aplicar um questionário feito no google formulários para 
os alunos de todas as séries do Ensino médio dos dois 
turnos. O link será disponibilizado para os mesmos res-
ponderem via celular ou no laboratório de informática 
da escola. Após a coleta de dados iremos fazer gráficos 
e analisar os resultados para iniciar nossa intervenção 
com palestras de profissionais da área de saúde. Iremos 
realizar oficina de artes e oficinas de gêneros textuais 
para os alunos expressarem o que aprenderam com as 
palestras através de texto, memes, vídeos, folders, pa-
ródias, músicas após as atividades desenvolvidas pelo 
projeto. Assim como apresentar e discutir com a comu-
nidade escolar os resultados da pesquisa. Espera-se que 
esse público entenda a importância da prevenção das 
ISTs e possam passar as informações adquiridas aos de-
mais jovens e adultos da comunidade escolar.

plantas medicinais - meio-amBiente, 
medicinA populAr e comunidAde 
escolAr

COORDENADOR: ediLson FeRReiRa de souza

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual jose Seffair

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este projeto tem a cara finalidade de levantar 
dados científicos sobre plantas que curam, comumente 
utilizadas no tratamento de algumas doenças.Pesquisar 
literaturas e fazer levantamento de espécies de plantas 
medicinais mais comuns em tratamentos tradicionais.
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por um pingo de consciênciA: 
cAptAção dA águA dA chuvA

COORDENADOR: isis da siLva sousa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual antônio 
Teles de Souza

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O armazenamento de água da chuva é prá-
tica comum em muitas nações, onde a água é escassa. 
A cisterna é uma alternativa de baixo custo para captar 
a água advinda da chuva nas residências. Este projeto 
surgiu com a finalidade de implementar ações socioam-
bientais e socioeconômicas que envolvam a captação 
da água da chuva, para ser utilizada no uso doméstico. 
envolvendo os alunos da escola estadual de Tempo in-
tegral Antônio Telles de Souza e os moradores perten-
centes ao bairro Presidente Vargas (Manaus-AM), onde 
está localizada a escola. Iremos apresentar o projeto 
através de palestra na escola e será proposto aos alunos 
do sétimo ano um e dois que colaborem na sua reali-
zação. Na escola haverá instalação de cisternas, segui-
damente observação do bairro e registro fotográficos, 
por fim visita aos moradores com entrega de folders 
expondo o assunto trabalhado em questão, em busca 
de conscientizá-lo sobre o desperdício de água e a sua 
preservação.

postAndo pArintins, Aprendendo 
inglês

COORDENADOR: siRneTh caRdoso Pessoa 
aLbuqueRque

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Gentil 
Belém

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Atualmente, os sites, blogs de viagens e pá-
ginas em redes sociais são os principais recursos usados 
pelas pessoas que desejam conhecer um lugar que nun-
ca esteveram antes. Por meio das visitas a esses espa-
ços elestrônicos, não se corre o risco de deixar passar 
em branco algo significativo na viagem, além de apren-
der, antes de sair de casa, um pouco sobre a cultura, os 
costumes, história de uma localidade, entre outras par-
ticularidades. A produção de um espaço virtual para di-
vulgação envolve diferentes etapas muito interessantes 
e, quando se trata de um site, blog ou página em redes 
sociais de uma localidade, as etapas de publicação fi-
cam mais interessantes com a tradução do material para 
uma segunda língua. Todo esse processo estimula o co-
nhecimento dos envolvidos, seja na confecção física 
do espaço virtual ou no aprendizado sobre as particu-
laridades do lugar e a fluência de um segundo idioma. 
Foi pensando em todas essas contribuições que, este 
projeto traz como proposta a criação de uma página em 
uma rede social bilingue sobre os aspectos históricos, 
naturais e cuturais da cidade de Parintins-AM, o intuito 
de divulgar a cidade e facilitar o ensino da Língua inglesa 
na escola.

práticA efetivA dA leiturA: 
desenvolvendo hAbilidAdes e 
competênciAs no contexto escolAr

COORDENADOR: maRTa de aLmeida FReiRe

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual alvaro maia

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente projeto “PRÁTICA EFETIVA DA 
LEITURA: desenvolvendo habilidades e competências 
no contexto escolar”, tem como objetivo valorizar a im-
portância da leitura no ambiente escolar com metodolo-
gias que despertem nos alunos pesquisadores juniores 
e nos alunos de 3ª séries do Ensino Médio o interesse 
por diversos gêneros textuais: poesia, conto, crônica e 
romance. Apresentando diferentes maneiras de ler e 
escrever, que servem de oportunidades para termos 
leitores que enriquecem seu mundo. Além do uso do 
livro também farão uso dos recursos tecnológicos para 
reprodução da obra lida.
O público alvo do referido projeto serão os alunos da 3ª 
série da Escola Estadual de Tempo Integral Álvaro Maia, 
que tem quatro turmas com o número de vinte e cin-
co alunos, tendo como desafio desenvolver atividades 
com os textos literários através das visitas à biblioteca 
que levarão à escolha das obras indicadas com diferen-
tes gêneros textuais e diferentes autores da literatura 
brasileira. Promovendo o desenvolvimento das habi-
lidades com a leitura e a escrita em consolidação com 
a preparação para as avaliações externas, entre elas o 
ENEM, PSC.
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práticAs pedAgógicAs pArA o Auxílio 
nos estudos de climA e tempo Atmos-
fÉrico por meio de sensoriAmento 
remoto

COORDENADOR: iveTe de azevedo beLem

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal helena 
Augusta Walcott

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: a proposta pode levar maior facilidade para 
os professores em ministrar as aulas, pois o envolvi-
mento de processos tecnológicos e práticos são bem 
mais aceitos pela atual geração, por se tornar mais en-
volvente, e, que por necessidade, precisão saber utilizar 
os meios tecnológicos para adquirir informações úteis 
ao cotidiano. Para os alunos que a proposta possa lhes 
garantir maio domínios na leitura cartográfica e mais 
interesse pela geografia, e assim, maior facilidade no 
aprendizado. A proposta buscará auxilio por meio da 
tecnologia da geoinformação de tempo real para fenô-
menos atmosféricos e de material de apoio ao ensino. 

preservAção do pAtrimÔnio escolAr: 
os desAfios dA escolA públicA

COORDENADOR: néLia aLves de negReiRos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Profª. 
Mirtes R. de Mend. Lima

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O zelo pela Preservação do Patrimônio Esco-
lar deve ser visto como uma atitude de cidadania, sen-
do peça fundamental para a preservação dos recursos 
materiais existentes na escola. A principal linha de ação 
deste projeto consiste na necessidade de respeitar, pre-
servar e valorizar o patrimônio na Escola Estadual Profª 
Mirtes Rosa de Mendonça Lima, perante aos desafios 
da escola pública, devido a frequência das pichações e 
depredações, oriundas, geralmente, de ações dos pró-
prios discentes. Esse projeto teórico-prático apresen-
ta ações educativas que incentiva os participantes a 
adotarem atitudes de conscientização, preservação e 
valorização do Patrimônio Escolar, bem como refletir 
sobre as consequências causadas pela depredação do 
Patrimônio Escolar. Assim as atividades propostas, tem 
como pano de fundo voltados à construção de ações 
e campanhas que conscientizem, informem, eduquem 
e formem os estudantes em pessoas comprometidas, 
destacando valores e princípios construtivos a serem 
vivenciados.

práticAs e perspectivAs no ensino 
dA químicA A pArtir dA extrAção de 
óleos essenciAis pArA formulAção de 
cosmÉticos

COORDENADOR: nancy baRbosa gRangeiRo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual maria 
Madalena S. de Lima

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A presente proposta justifica-se integrar as 
práticas experimentais no ensino da química a partir da 
extração menos sofistica de óleos essenciais, mas que 
possuam efeitos semelhantes às técnicas mais comple-
xas para formulação de cosméticos como: Perfumes e 
sabonete líquido com diversos aromas. 
O trabalho feito com extração de óleos essenciais na 
Escola Estadual Maria Madalena Santana de Lima, Lo-
calizada na Zona Leste de Manaus, no bairro Armando 
Mendes, tem como proposta correlacionar às práticas 
experimentais como um fator essencial para o processo 
de formação dos alunos, bem como utilizando a práti-
ca de extração de óleos essências como perspectiva de 
ensino.
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preservAndo o meio Ambiente com A 
reciclAgem de embAlAgens tetrA pAk

COORDENADOR: TâmaRa gomes de aLmeida

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual 
Waldemarina R. Ferreira

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este projeto é necessário para estimular os 
estudantes no seu senso critico, a pensar mais, cuidar 
mais, e preserva o meio ambiente, pois nos dias de hoje 
a nossa natureza precisa ser mais bem cuidada, valoriza-
da, e precisamos preparar nossos estudantes para isso, 
ensinando a eles o valor de plantar e colher, sempre res-
peitando a natureza.
Preservando o Meio Ambiente podemos minimizar um 
pouco os descartes de embalagens treta pak, que de-
moram muitos anos para se decompor, assim conscien-
tizamos e ensinamos os alunos a reutilizar de maneira 
adequada, a reciclar de maneira correta o que eles pen-
savam que não era mais útil e demostrar como as em-
balagens treta pak, pode ser utilizado em materiais de 
construção ou em outros fins lucrativos gerando uma 
renda extra á eles. Esta é a razão pelo qual este projeto 
surgiu para reciclar essas embalagens treta pak, e mos-
trar seus benéficos, fazendo com que os estudantes se 
interessem cada vez mais a estudar, e a procurar solu-
ções benéficas para proteger o nosso meio ambiente.

problemAs socioAmbientAis no 
igArApÉ sAnto AntÔnio no município 
de tAbAtingA/Am

COORDENADOR: HAMILTON BONIFÁCIO BARROSO

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Pedro 
Teixeira

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este trabalho tem como objetivo realizar um 
estudo socioambiental no Igarapé Santo Antônio no 
município de Tabatinga, estado do Amazonas, em de-
corrência do processo de ocupação irregular nas mar-
gens deste curso de água, nesta perspectiva busca-se 
identificar as origens dos moradores, renda familiar, 
grau de escolaridade e condições gerais da infraestru-
tura das moradias, descrevendo os principais problemas 
ambientais nesta área de preservação permanente, pois 
o crescimento urbano sem planejamento está cada vez 
mais intensivo pelas ações antrópicas, transformando-o 
os ambientes naturais, em um foco de transmissores de 
várias doenças, colocando em risco os recurso hídricos 
e a saúde da população. 

produção de álcool em gel 
AntissÉptico e suA contextuAlizAção 
no ensino dA químicA e biologiA nA 
prevenção contrA bActÉriAs

COORDENADOR: manoeL FeiTosa JeFFReys

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual santa ana

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto possibilitará aos alunos participan-
tes a compreensão dos efeitos químicos e biológicos 
que fazem parte da proposta curricular dos alunos do 
2º e 3 º ano do Ensino Médio com estudo da Quími-
ca Orgânica e Química Biológica, especialmente com-
postos orgânicos e suas reações e no aspecto biológico 
bem como, no processo de prevenção de doenças. O 
ingresso dos alunos na pesquisa e iniciação científica, 
ajudará na criação de um conhecimento científico em 
estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas 
implicações socioambientais, políticas e econômicas. O 
aluno pesquisador será capaz de ler e interpretar textos 
e informações científicas, e usar o conhecimento em-
pírico. Terá oportunidade de receber outros incentivos 
à pesquisa construindo um currículo que lhe permitirá 
avançar em seus estudos e no campo da pesquisa cien-
tífica.
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pRodUÇÃo de cURta-metRagem 
como ferrAmentA pArA o ensino de 
históriA

COORDENADOR: geniLson aLves maRques

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Profª. Alice 
Salerno G. de Lima

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O Projeto ‘’Produção de curta metragem 
como ferramenta para o ensino de História’’ pretende 
trabalhar com a linguagem audiovisual, na Escola Esta-
dual Professora Alice Salerno Gomes de Lima , com alu-
nos do Ensino Médio, na cidade de Manaus no Estado 
do Amazonas.
usar novas possibilidades metodológicas na sala de aula 
acarreta em despertar o interesse no educando. A es-
cola, então, não tem mais como fugir do contexto mi-
diático, e as propostas curriculares apontam para três 
formas de educação midiática: educar pela, com e para 
a mídia. Essas formas de educação estão relacionadas 
com a reconfiguração das escolas e com a relação dos 
sujeitos do conhecimento no qual o professor é o im-
portante mediador.
O presente trabalho pretende analisar produções au-
diovisuais no intuito de facilitar e qualificar o processo 
ensino aprendizagem, tornando-o mais significativo.

produção de Jogos de tAbuleiro 
pArA o ensino de ciênciAs no oitAvo 
Ano do ensino fundAmentAl

COORDENADOR: FeLiPe augusTo da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: CMM - colegio militar 
de manaus

uNIDADE ExECuTORA: sede

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente projeto tem como finalidade a 
criação de um jogo didático sobre anatomia humana, 
conteúdo abordado no 8º ano do Ensino Fundamental 
do Colégio Militar da Polícia Militar - Unidade Petrópo-
lis, para que possa ser utilizado como recurso pedagógi-
co em aulas, tendo no final uma avaliação de satisfação 
por parte dos alunos da metodologia de ensino.

proJeto educomunicAção ‘rádio 
recreio’

COORDENADOR: Raimundo PeReiRa moTa

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professor 
Antônio José Bernardo de Vasconcelos

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Quando se pensa em educação, pensa-se 
em espaço físico onde o saber é construído, onde são 
formados sujeitos críticos, ativos e capazes de melho-
rar a vida da comunidade em que vivem. Pensando no 
desafio de ensinar uma Língua Estrangeira, melhorando 
a atuação dos discentes na vida escolar e também am-
pliando as possibilidades de desenvolvimento profissio-
nal e interação comum mundo cada vez mais globaliza-
do. O projeto Projeto Educomunicação ‘Rádio Recreio’ 
visa envolver os jovens discentes com a criação de um 
programa de rádio que veiculará músicas em Língua In-
glesa. Para tanto, o professor coordenador abordará as 
canções selecionadas pela turma durante as aulas em 
uma sequencia de atividades que levará a turma a com-
preender a mensagem da canção, memorizar palavras 
utilizadas, treinar a fluência cantando as letras e tam-
bém pesquisando sobre a vida e costumes do país de 
origem de cada interprete selecionado.
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produção de mudAs pArA 
ArborizAção urbAnA como 
ferrAmentA pArA educAção 
AmbientAl

COORDENADOR: José FRancaLino viTaL

INsTITuIçãO ExECuTORA: semed-manaus - 
secretaria municipal de educação de manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal arthur 
Engrácio da Silva

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Esse trabalho propõe a produção e distri-
buição de mudas arbóreas pelos estudantes da escola 
Municipal Arthur Engrácio da Silva, visando promover 
de uma forma prática e construtivista o aprendizado de 
noções sobre educação ambiental, ecologia e botânica, 
com ênfase na necessidade da arborização das áreas 
urbanas. O objetivo é sensibilizar e conscientizar os es-
tudantes e comunitários, sobre as graves questões am-
bientais, com a intervenção por meio do estudo teórico 
sobre a fisiologia vegetal, o aprendizado de técnicas de 
plantio de mudas, o acompanhamento do desenvolvi-
mento das mesmas e a distribuição e replantio na esco-
la e comunidade. Além de promover uma visão crítica 
dos estudantes quanto aos problemas ambientais da 
sua comunidade e a busca de soluções práticas para os 
mesmos.

produção textuAl: conhecimento A 
ser construído por meio de gêneros 
textuAis

COORDENADOR: maciRLane PinTo dos sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professor 
Ronaldo Marques da Silva

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto ora intitulado Produção textual: 
conhecimento a ser construído por meio de gêneros 
textuais surge da necessidade de desvelar metodolo-
gias para melhoria da escrita na escola estadual Pro-
fessor Ronaldo Marques da Silva, visto que o ensino e 
a prática de leitura e produção textual sempre foram e 
continuam sendo uma das preocupações no processo 
de ensino e aprendizagem dentro das escolas.
É incessante a busca por mecanismos que despertem 
no sujeito educando, o hábito de leitura, desenvolvi-
mento das habilidades de compreensão e produção 
textual. Daí a importância do projeto, focando a leitura, 
compreensão e, consequentemente, a escrita por meio 
da produção textual, visto que a escrita é tão importan-
te quanto à leitura.

pRoJeto BUllying é coisa séRia! 
precisAmos fAlAr sobre isso

COORDENADOR: eLoym anTunes Lima de 
assunção

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Pref. 
Alexandre Montoril

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O bullying também pode agravar problemas 
preexistentes, devido ao tempo prolongado de estresse 
a que a vítima é submetida. Em casos mais graves, po-
dem-se observar quadros de esquizofrenia, homicídio e 
suicídio.
É diante deste cenário que nos propomos a realizar na 
Escola Estadual Prefeito Alexandre Montoril, no municí-
pio de Coari-AM, um projeto de real intervenção, crian-
do na escola um ambiente propício e seguro para que 
nossos estudantes, pais e responsáveis possam discutir 
amplamente a temática, assim como construir subsídios 
de informações tanto nos casos ocorridos na escola, 
como para a produção de meios de prevenção e mate-
riais de apoio, além de envolver outras instituições no 
que concerne a ajuda de outros profissionais (médicos 
(as), psicólogos (as), enfermeiros (as), Assistentes Sociais, 
quando se fizer necessário.



EDITAL 2018 - PCE P
proJeto leiturA e cinemA: 
desvendAndo obrAs literáriAs 
brAsileirAs AtrAvÉs de curtA 
metrAgem

COORDENADOR: RoseLy aLmeida TavaRes

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc - secretaria de 
estado de educação e qualidade de ensino

uNIDADE ExECuTORA: Esc. Est. Profª Enery 
barbosa dos santos

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A leitura está presente em todos os momen-
tos da nossa vida, compreende todo um contexto desde 
muito antes mesmo das pessoas entrarem na escola.
O ato de ler permite melhor compreensão dos fatos, da 
história e da vida, tendo papel fundamental na forma-
ção do indivíduo, proporcionando ao homem seu aper-
feiçoamento enquanto ser humano.
Pretende-se, por meio deste projeto, não só envolver 
comunidade escolar e local em atividades de leitura, 
mas divulgar que há várias possibilidades para desper-
tar o gosto pela leitura e para tanto, existem diversas 
teorias que tratam do assunto e que nos mostram que 
existem, apesar das dificuldades, há vários meios estra-
tégicos para levar os alunos a adquirirem o gosto e o 
hábito de ler.
Portanto, necessitamos, como educadores, “bolir” com 
o nosso imaginário e com o dos alunos, como alternati-
va única de trabalhar num mundo em constante trans-
formação e nos desacomodarmos, ousarmos fazer di-
ferente.

pRoJeto ViVa ciência - o Uso das Redes 
sociAis nA criAção e difusão do 
ensino de ciênciAs nA escolA
estAduAl AgrA reis

COORDENADOR: samueL FeiTosa do caRmo

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc - secretaria de 
estado de educação e qualidade de ensino

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual agra Reis

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Uma das principais dificuldades apresenta-
das pelos docentes na relação ensino - aprendizagem 
relaciona-se à dificuldade que os mesmos tem em fazer 
com que suas aulas sejam atraentes, tanto quanto àque-
les assuntos que despertam tanto o interesse deles. 
Os alunos tem um mundo fora da escola que lhe pare-
ce ser mais interessante, e até mesmo mais importante 
que aquele mundo existente dentro da sala de aula. En-
tão, entende-se que devemos como professor criar am-
bientes favoráveis ao aprendizado, fazendo com que os 
alunos se sintam parte do conteúdo apresentado, e só 
conseguiremos isso se aliarmos teoria e prática, através 
de aulas eficazes, dando lhe um sentido mais significati-
vo e pragmático para os mesmos.

proJeto ciênciAtivA: o prAzer de usAr 
experimentos pArA demonstrAr os 
conhecimentos

COORDENADOR: deboRah cRisTina aniceTo de 
aRaúJo

INsTITuIçãO ExECuTORA: semed-manaus - 
secretaria municipal de educação de manaus

uNIDADE ExECuTORA: cemeja Profº samuel 
benchimol

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Vivemos em uma sociedade onde as criações 
científicas e tecnológicas crescem a cada dia. Atualmen-
te, além de ser necessário ter um conhecimento bem 
fundamentado dos conteúdos das ciências, é de extre-
ma importância que os alunos tenham também uma 
compreensão sobre a própria Ciência. Os Experimentos 
são testes ou um conjunto de testes realizados com a 
finalidade de verificar uma hipótese ou induzi-la a partir 
da observação de um fenômeno natural ou provocado. 
Diante do exposto este projeto se justifica na necessi-
dade emergente dos alunos de adquirir conhecimentos 
na área de ciências naturais, para formar indivíduos crí-
ticos e autônomos com valores sólidos e conhecedores 
do seu papel na sociedade. O projeto tem o objetivo de 
despertar a curiosidade da pesquisa científica e apro-
fundar o conhecimento dos alunos na área do ensino 
das ciências naturais, estimular o trabalho em equipe, 
permitindo que os alunos consigam expressar suas pró-
prias opiniões e resolvam problemas do cotidiano.



EDITAL 2018 - PCEP - Q
proJeto voz AtivA

COORDENADOR: giRLeno menezes baRbosa

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc - secretaria de 
estado de educação e qualidade de ensino

uNIDADE ExECuTORA: centro educacional 
Berenice Martins

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O Projeto VOZ ATIVA, tem como objetivo 
detectar através de pesquisas realizadas por alunos do 
ensino médio da Escola Estadual Berenice Martins, no 
bairro do Mauzinho, zona leste da cidade de Manaus, os 
inúmeros problemas enfrentados no dia a dia dos mora-
dores dos bairros em torno da escola, e juntamente com 
a comunidade e familiares apontarem além dos proble-
mas as possíveis soluções, encaminhando aos devidos 
representantes tanto na Camará Municipal de Manaus 
como na Assembleia Legislativas do Amazonas , afim de 
que os mesmos possam a vim dar as devidas providen-
ciar as solicitações e consequentemente resolver tais 
problemas apontados.
Criar um Senso Crítico participativo, transformando-se 
em agentes multiplicadores que proporcionem mudan-
ças significativas que beneficiem um todo, exercendo o 
papel de cidadania na comunidade e na sociedade em 
geral entendendo que o ato de votar apenas é o inicio e 
não o fim do exercício da cidadania.

promoção dA sAúde escolAr pelA 
higienizAção dAs mãos

COORDENADOR: noéLia cunha LauRido

INsTITuIçãO ExECuTORA: semed-manaus - 
secretaria municipal de educação de manaus

uNIDADE ExECuTORA: sede Principal

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Esse projeto tem por objetivo a promoção 
da saúde na escola pela higienização das mãos , caben-
do a implantação de técnicas adequadas da remoção da 
sujidade , bem como, a redução de micro-organismos , 
através de oficina de higienização das mãos, com prévia 
orientação e informações necessárias sobre a importân-
cia da higiene para manter a saúde .a partir de palestras 
que ocorrerão no auditório da Escola. O intuito é a bus-
cas de mudanças de hábitos, que refletirá na prevenção 
da saúde que tem relação direta com o bom desem-
penho escolar. Assim, será incentivado o auto cuidado 
com a saúde.

químicA cosmÉticA: empreendendo e 
promovendo consciênciA AmbientAl

COORDENADOR: aRnoLdo menezes da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Colégio Brasileiro Pedro 
silvestre

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O conhecimento a partir da química orgâni-
ca a ser trabalhado como base para o entendimento de 
situações do cotidiano deve ser oferecida em um nível 
adequado ao desenvolvimento cognitivos dos alunos 
para que assim possa explicar situações do cotidiano. 
Alem disso, a relação do cotidiano com as atividades 
de ensino deve seguir uma sequência lógica, para assim 
despertar o interesse cientifico do aluno através de apli-
cações praticas no cotidiano do conteúdo disciplinar de 
química orgânica e fazer com que através da motivação 
obtida, os alunos desenvolvam um espírito de curiosi-
dade, observação e interesse por adquirir e aumentar 
seus conhecimentos relativos à disciplina e suas aplica-
ções (HENGEMUIILE, 2007).
Neste contexto, o projeto possui o objetivo de promo-
ver um processo de ensino-aprendizagem contextuali-
zado em química orgânica numa perspectiva cotidiana 
aplicando a química cosmética, empreendedorismo 
social e educação ambiental, sendo aplicado aos alunos 
do 3ª série do ensino médio da Escola Estadual Colégio 
Brasileiro Pedro Silvestre, em Manaus.



EDITAL 2018 - PCE Q - R
rádio escolA

COORDENADOR: maRia ceLina nogueiRa de 
Jesus TeiXeiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual de Tempo 
Integral Eng. Prof. Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: as novas Tecnologias de comunicação e in-
formação – NTIC vão além da escola e da sala de aula. 
A vivência de estudantes com o uso das tecnologias ul-
trapassa a barreira dos muros escolares e estes recur-
sos já faz parte do seu dia a dia. Usar as tecnologias na 
escola se torna uma necessidade para fazer despertar 
ainda mais nos estudantes o interesse pelos temas tra-
balhados na sala de aula. Há um enriquecimento a par-
tir do uso das tecnologias nas aulas e o estudante com 
autonomia de criação e produção autoral. As diversas 
mídias como rádio, televisão, vídeo, computadores com 
acesso à internet permitem essa interação e despertam 
interesse dos estudantes.

químicA digitAl

COORDENADOR: eLvecineide maRques de 
aRauJo

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual jose mota

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente projeto auxiliará no aprendizado 
da química orgânica e da bioquímica por parte de alunos 
de nível fundamental e médio através de jogos eletrôni-
cos a serem desenvolvidos durante o desenvolvimento 
do projeto, possibilitará uma nova visão dos processos 
da química em uma dinâmica nova e inspiradora, o que 
permitirá um maior aproveitamento por parte dos alu-
nos, e com os resultados obtidos será possível analisar 
e propor novas metodologias de ensino que venham a 
tornar o ensino da disciplina de química melhor e mais 
atraente.

químicA cAntAdA

COORDENADOR: evaLdo de Jesus vaLenTe beLo

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Profª. Maria 
Belém

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Ciente das dificuldades que os alunos tem 
em assimilar os conteúdos de Química através das au-
las tradicionais, optamos por pensar em uma estratégia 
para contribuir para os processos de ensino/aprendiza-
gem. Surgiu, assim, a ideia de aplicarmos parodias que 
facilitem a compreensão dos conteúdos da Química 
no Ensino Médio, a proposta foi pensada para romper 
com as aulas tradicionais, incorporando uma conjuga-
ção com aulas teóricas e lúdicas, trazendo maior signifi-
cado ao ensino/aprendizagem. Portanto, esta proposta 
de trabalho tem como objetivo principal: Dinamizar o 
ensino de Química através de músicas parodiadas como 
metodologia alternativa para a assimilação dos conteú-
dos no Ensino Médio. Para alcançar tal objetivo serão 
pesquisadas parodias com os temas que tenham rela-
ção com os conteúdos da disciplina Química. Em outra 
etapa os alunos bolsistas juntamente com o professor 
coordenador apresentarão as parodias nas 03 turmas 
do 1º ano do Ensino Médio Integral, nas 05 turmas do 
2º ano do Ensino Médio Integral e 10 turmas do 3º ano 
do Ensino Médio regular da Escola Estadual Professora 
Maria Belém, explicando os assuntos citados nas paró-
dias de forma lúdica. 



EDITAL 2018 - PCER
reAd And speAk english: from 
school the woRld ii. (leR e FalaR in-
glês: dA 
escola paRa o mUndo ii)

COORDENADOR: geniLdo da siLva nobRega

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Lothar 
sussmann

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto, Read and Speak English: From 
School to the World II . (Ler e Falar Inglês: Da Escola para 
o Mundo II). tem como principal objetivo conhecer os 
motivos que levam os educandos do Ensino Médio da 
Escola Estadual Lothar Sussmann a terem dificuldade de 
aprendizagem na língua Inglesa. E oferecer alternativas 
por meio da música e interpretação de textos como es-
tratégia para despertar o gosto e o prazer pela disciplina. 

reciclAgem de pApel no ceti zildA, 
umA AlternAtivA A sustentAbilidAde

COORDENADOR: siLvia cRisTina da siLva e siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual de Tempo 
integral dra zilda arns nelmann

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: As escolas em termos gerais, em suas ati-
vidades diárias geram muitos resíduos sólidos que por 
inúmeras vezes são descartados de forma não adequa-
da. Com a vivência diária na escola de Tempo Integral 
Doutora Zilda Arns Neumann, que conta com um pú-
blico de cerca de 900 alunos, fato este que a torna uma 
grande produtora de resíduos, a problemática nessa 
caso que nos chama atenção é o grande descarte de 
papel por parte dos alunos e também nas atividade de 
rotina da escola, papéis esses recolhidos aos montes na 
hora do almoço, quando os colegas da limpeza vão var-
rer as salas e recolhem enormes quantidades, o que é 
lamentável.
Verificando essa situação nos perguntamos o que po-
deria ser feito e é claro que a primeira resposta e lógica 
é a coleta seletica, mas sabemos, que ela precisa ter um 
fim, e gostaríamos de uma utilidade para o papel, então 
pensamos, e o melhor meio encontrado foi fazer papel 
reciclado, papel esse que será utilizado pela própria es-
cola, estendemos assim a melhor forma de trabalhar na 
nossa escola de uma forma sustentável para o descarte 
do papel.
 

reciclAgem, AproveitAmento de 
resíduos AlimentAres e dA águA dA 
chuvA nA hortA escolAr

COORDENADOR: FRancisca iza maRTins 
RodRigues

INsTITuIçãO ExECuTORA: semed-manaus - 
secretaria municipal de educação de manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal ana maria 
de Souza Barros

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este projeto foi pensado visando trazer para 
a comunidade escolar a reflexão sobre sustentabilidade 
ambiental, reciclagem de materiais, aproveitamento de 
resíduos alimentares, aproveitamento da água da chu-
va, integração com a natureza e alimentação escolar 
saudável através do cultivo da horta escolar. Trata-se 
de promover educação integral das crianças e jovens da 
Escola Municipal Ana Maria de Souza Barros no espaço 
não formal da horta escolar, promovendo o aproveita-
mento de materiais recicláveis no sistema de irrigação 
por gotejamento da horta, aproveitamento de resíduos 
alimentares na fertilização da horta e aproveitamento 
da água da chuva na irrigação da mesma. Além disso, 
pretende promover uma alimentação nutritiva, saudá-
vel e ambientalmente sustentável, ao mesmo tempo 
em que leva os estudantes a estabelecer contato com 
a terra, seus vegetais e toda a complexidade biológica 
envolvida, reintegrando-os à natureza.
 



EDITAL 2018 - PCE R
reflexões sobre A grAnde guerrA 
mundiAl e o seu legAdo

COORDENADOR: Raimundo gomes Passos

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual de Tempo 
integral Profª Lecita Fonseca Ramos

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: este projeto promove a educação voltada 
para uma reflexão sobre o centenário da Primeira Guer-
ra Mundial e a construção de uma aprendizado crítico e 
reflexivo sobre os motivos que levaram determinados 
países a guerra e principalmente, fazer uma análise rela-
cionada aos dias atuais. Desenvolvido por meio de um 
processo educativo de pesquisa, buscando as suas prin-
cipais influência e suas reflexões históricas. Essa amplia-
ção desses conhecimentos divulga um dos principais 
fatos históricos do cenário mundial. A partir dela, reco-
nhecer o processo histórico, observando os fatos, apon-
tando aspectos socioeconômicos, além de interpretar o 
contexto histórico deste período. Desta forma, valorizar 
a História como uma disciplina que ajuda a entender o 
ocorrido, motivando a comunidade escolar com uma re-
flexão de um fato histórico de grande importância.

redes sociAis nA escolA: 
compArtilhAndo o sAber

COORDENADOR: JanaiRa do nascimenTo 
aLmeida Lendengues

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual maria ivone 
de Araújo Leite

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: De acordo com as Leis de Diretrizes e Bases 
da Educação é no ensino fundamental que alunos tem 
de adquirir o domínio pleno da leitura, da escrita e do 
cálculo. Observa-se, contudo, que nos anos iniciais do 
ensino fundamental II, os estudantes ainda encontram 
dificuldades na escrita, na leitura e também na fala e 
como já nessa fase os educandos têm acesso às redes 
sociais, estas podem ser ferramentas aliadas à educa-
ção. Seu uso consciente pelo professor em sala de aula 
pode abrir um leque de possibilidades. Com as redes so-
ciais pode-se facilitar o compartilhando de informações 
envolvendo os conteúdos dados em sala de aula, o es-
tudo em grupo, além de fortalecer a comunicação entre 
o professor e o aluno.
 

redução dA produção de lixo nA 
comUnidade noVa espeRanÇa – igaRa-
pÉ do tiú

COORDENADOR: Luciana mendes de oLiveiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: semed-manaus - 
secretaria municipal de educação de manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal Profº. 
Paulo César da Silva Nonato

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: a escola tem um papel relevante em promo-
ver a consciência ambiental para aguçar o senso críti-
co da comunidade escolar, Gadotti (2000) afirma que 
os problemas atuais, inclusive os problemas ecológicos 
são provocados pela nossa maneira de viver. E a nossa 
maneira de viver é inculcada pela escola. Neste sentido 
a Escola Municipal Professor Paulo César da Silva Nona-
to, localizada em uma comunidade rural identificou um 
relevante problema ambiental referente a quantidade 
de lixo produzido na comunidade. Nota-se que com o 
passar do tempo, por conta do crescimento da popu-
lação local a produção de lixo aumentou visivelmente.
Diante desta problemática, o presente projeto tem 
como finalidade o envolvimento dos alunos na tentati-
va de diminuir a produção de lixo local, por meio de bus-
cas por informações para que se possa compreender a 
situação real da comunidade e encontrar possíveis solu-
ções através de pesquisas e consultas com especialistas 
no assunto. O intuito é a criação e distribuição de uma 
cartilha com informações específicas para a comunida-
de Nova Esperança diminuir sua produção de lixo.

 



EDITAL 2018 - PCER
reforço escolAr como instrumento 
fAcilitAdor de AprendizAgem

COORDENADOR: maRcondes gomes aRcos

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual mendonça 
Furtado

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O processo de ensino e aprendizagem da 
Matemática deve ser bem trabalhado nas escolas para 
que futuramente os alunos não apresentem dificuldades 
graves, quanto a construção deficiente do pensamento 
lógico-abstrato. Assim, buscam-se novas alternativas de 
ensino para que o aluno obtenha conhecimento para a 
vida e com isso melhorar o desempenho nas avaliações 
internas e nas avaliações externas, como SADEAM e 
Prova Brasil. 
Para o desenvolvimento deste estudo irá se utilizar o 
método quantitativo. Participarão da pesquisa alunos 
de duas turmas do 5ª ano do ensino fundamental que 
apresentem dificuldade de aprendizagem em matemá-
tica: uma turma no qual os alunos participarão das ofici-
nas de reforço e outra turma na qual os alunos não par-
ticiparão das oficinas. Serão feitos testes escritos após 
as oficinas de reforço para aferição dos rendimentos. 
Posteriormente será gerado gráficos de desempenho 
comparativo entre os alunos que participarão da pes-
quisa e aqueles que não irão participar.

relAções intergerAcionAis A pArtir 
dAs Aptidões ArtísticAs nA escolA 
estAduAl cAcildA brAule pinto

COORDENADOR: cLaudia caRdoso do 
nascimenTo

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual cacilda 
braule Pinto

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: As artes estão presentes em nossas vidas, 
no nosso corpo e mente desde os tempos imemoriais, 
e possibilita várias lembranças ao longo da vida. Pen-
sando nessa possibilidade, a escola chama a atenção de 
como seria o envolvimento do aluno com o idoso nas 
relações intergeracionais.
As relações harmoniosas trazem muitos benefícios para 
as gerações, como o aumento da auto-estima, maior 
suporte social e assistência, na escola sentimento de 
utilidade por ensina e transmiti experiências artísticas , 
aquisição de novos conhecimentos e aprendizados. 
Para os alunos as trocas de experiências artísticas fa-
zem necessários, uma vez que cada geração teve um 
aprendizado diferente. Assim pensando nesses concei-
tos buscaremos neste projeto a interação entre o jovem 
e o idoso por meio das artes.

repelente cAseiro de citronelA e 
cRaVo-da-índia

COORDENADOR: daisy monassa TeiXeiRa de 
PauLa

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Luizinha 
nascimento

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A dengue é uma arbovirose que se tornou 
um sério problema de saúde pública em todo o territó-
rio nacional. Em razão do país possuir um clima quen-
te e úmido o mosquito transmissor da doença, Aedes 
aegypti, encontra o ambiente propicio para sua prolife-
ração. Para combater o crescente número de casos da 
doença são realizadas medidas de controle do mosquito 
através da eliminação de criadouros e por meio de con-
trole químico e biológico. Na natureza existem espécies 
vegetais como a citronela (Cymbopogon winterianus) 
e cravo-da-índia (Eugenia caryophillata) que possuem 
componentes químicos com ação repelente. Devido a 
isso, a citronela já vem sendo utilizada como aromatiza-
dor para produtos de limpeza e repelente e o cravo-da
-índia associado ao limão também tem ação em expelir 
mosquitos. O projeto será desenvolvido na Escola Esta-
dual Luizinha Nascimento com os alunos do 1⁰ ano do 
ensino médio, com o objetivo de produzir um repelente 
de citronela e cravo-da-índia como alternativa natural, 
ecológica e de baixo custo para prevenir a picada do 
transmissor da dengue.
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resgAte do pAtrimonio historico e 
culturA do municipio de nhAmundá/
Am

COORDENADOR: Lia cosTa do nascimenTo

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof. 
gilberto mestrinho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O patrimônio cultural de uma sociedade é 
também fruto de uma escolha, que, no caso das polí-
ticas públicas, tem a participação do Estado por meio 
de leis, instituições e políticas específicas. Essa escolha 
é feita a partir daquilo que as pessoas consideram ser 
mais importante, mais representativo da sua identida-
de, da sua história, da sua cultura, ou seja, são os valo-
res, os significados atribuídos pelas pessoas a objetos, 
lugares ou práticas culturais que os tornam patrimônio 
de uma coletividade.
Para tanto o município de Nhamundá localizado no Es-
tado do Amazonas vem sofrendo total descaso por par-
te do poder público na preservação e conservação de 
seu patrimônio, que deve ser valorizado por todos e sua 
proteção deve ser pensada para e pelos sujeitos que de-
tém o conhecimento. A sensibilização e conscientização 
do por que e como preservar deve ser realizada através 
de políticas públicas que envolvam as comunidades e os 
agentes que se relacionam com os bens portadores da 
memória coletiva e da identidade cultural dos diversos 
grupos sociais.

representAção dA geomorfologiA 
urbAnA de mAnAus por meio dA 
cArtogrAfiA digitAl como ferrAmen-
tA de Auxilio no ensino de geogrAfiA

COORDENADOR: FLÁVIO TEIXEIRA LIMA

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual manuel 
Rodrigues de Souza

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: os estudos geomorfológicos são essenciais 
para a sociedade conhecer a dinâmica do relevo, ou 
seja, entender como os agentes modeladores (natu-
rais) e as forças sociais contribuem para as mudanças 
na paisagem. Muito importante no gerenciamento de 
atividades de engenharia civil no meio urbano, como 
por exemplo, saneamento, habitação e outros. A análise 
do relevo requer estudos complexos, sendo, portanto 
interdisciplinar, exigindo a participação de outras áreas 
do conhecimento. O método para se chegar aos obje-
tivos serão por meio de tecnologias de geoprocessa-
mento que permitirá os estudos, representação, análise 
e difusão de conhecimentos e técnicas para subsidiar o 
ensino de geografia, quanto à temática geomorfológica, 
com maiores detalhes. Utilização de softwares de geo-
processamento, imagens de satélites, e de radar, criação 
de modelos digitais de elevação e de Rede Triangular 
Irregular (TIN) serão componentes fundamentais para 
a realização da proposta. OS RESULTADOS poderão 
trazer estudos práticos, materiais de apoio e melhorar a 
compreensão sobre os estudos geomorfológicos. 

resgAtAndo As memóriAs do povo dA 
várzeA: históriAs do imAginário do 
povo ribeirinho

COORDENADOR: micheLe amoRim da Rocha

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual antônio 
Ferreira guedes

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto intitulado “Resgatando as memó-
rias do povo da várzea: histórias do imaginário do povo 
ribeirinho” pretende resgatar as histórias que povoam 
o imaginário da população ribeirinha, histórias antigas, 
de “visagens” que costumávamos ouvir quando crianças 
pelos mais antigos.
Este tema será abordado com alunos da turma do 5° 
ano do II Ciclo. Tem o intuito de introduzir as crianças 
que estão terminando o ciclo e preparando-se para a 
etapa final do ensino fundamental na iniciação cientí-
fica. 
Poder registrar por escrito as memórias de um povo é 
a maneira de manter vivas suas tradições e é o que se 
pretende com este projeto.
O que pretendemos neste projeto é, junto à equipe de 
alunos participantes, promover a produção de um livro 
com as histórias fantásticas colhidas entre as pessoas 
mais antigas das comunidades e, posteriormente, pro-
mover a publicação do mesmo.
Nosso objetivo principal com este projeto é promover 
a leitura por parte de toda a comunidade escolar, espe-
cialmente os alunos da escola em que se fará este pro-
jeto. 
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resíduos sólidos no Ambiente 
escolAr

COORDENADOR: Rubens da siLva Leão

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual alfredo 
campos

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Sensibilizar os alunos, responsáveis e co-
munidade quanto aos resíduos sólidos encontrados no 
meio ambiente escolar e perímetro do entorno fazendo 
com que percebam a importância de respeitar e pre-
servá-lo.Reconhecendo e exercendo com consciência 
os direitos e deveres civis na construção do bem estar 
social.

respeito às diferençAs nA escolA 
AtrAvÉs dA elAborAção de vídeos 
educAtivos

COORDENADOR: CÁTIA SIQUEIRA TABOADA

INsTITuIçãO ExECuTORA: semed-manaus - 
secretaria municipal de educação de manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal Pintor 
Leonardo da vinci

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A pesquisa tem como objetivo geral com-
preender como a criação de vídeos sobre respeito às 
diferenças contribuem nos processos de aprendizagem 
na escola. E os objetivos específicos são formular fun-
damentação teórica, tomando como base as categorias 
sobre a temática do projeto; construir a engenharia me-
todológica da pesquisa, a partir dos subsídios adquiridos 
na elaboração da fundamentação teórica; aplicar as téc-
nicas de pesquisa referentes à engenharia metodológica 
construída para coleta de dados; produzir diversos tipos 
vídeos sobre situações vivenciadas pelos estudantes de 
preconceito e discriminação e realizar no sexto mês do 
projeto, o seminário “Criação de vídeos sobre respeito 
às diferenças” para apresentar os resultados do projeto. 

sAchê perfumAdo

COORDENADOR: adeLciLane dos sanTos 
miRanda

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: centro educacional de 
Tempo integral João dos santos braga

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: As atividades experimentais constituem um 
ponto importante na análise dos problemas e na pro-
posta de alternativas para o ensino de Química, o ensi-
nar sem experimentação, dificulta a aprendizagem dos 
conceitos químicos, além de afastar o aluno do interes-
se pelo conhecimento científico. O experimento, além 
de tudo quando realizado com materiais simples que o 
aluno tem condições de manipular e controlar, facilita 
o aprendizado dos conceitos, desperta o interesse e 
suscita uma atitude indagadora por parte do estudante. 
Não basta envolver os alunos na realização de experi-
mentos, mas também procurar integrar o trabalho prá-
tico com discussão, análise e interpretação dos dados 
obtidos. Frente a esse contexto, no ensino da Química 
Orgânica na produção de sachê perfumado é possível 
explorar conceitos químicos como: hidrocarbonetos, 
carboidratos, polímeros, óleos essenciais, corantes or-
gânicos e todas as propriedades físico-química relacio-
nada a estes. Além do incentivo à educação profissional 
e tecnológica para os alunos do Ensino Médio do CETI 
João dos Santos Braga. 
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sexo, gênero, sexuAlidAde e violên-
ciA nA escolA

COORDENADOR: Jose de RibamaR miRanda 
maRinho

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Colégio Militar da Polícia 
Militar do Amazonas

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: o presente projeto destaca um tema contro-
verso que por muito tempo foi tabu em nossa socieda-
de. O assunto esteve ausente no passado das escolas 
brasileiras, das famílias e da mídia. Debate que gera 
muitas polêmicas, mas que está cada vez mais em evi-
dência na contemporaneidade, principalmente quando 
se associa à discussão, as inter-relações entre “sexo, 
gênero e sexualidade” e as diversas manifestações de 
violência contra mulheres e aos não heterossexuais.
No ambiente escolar geralmente a questão sexual tem 
sido abordada sob uma ótica anato-morfo-fisiológica 
e de saúde sexual. Circunstâncias tais que colocam a 
Biologia como a disciplina capaz de explicar o assunto 
aos estudantes. Essa tendência refletia diretamente em 
ações do tipo, campanhas preventivas da área da saúde, 
a bula descritiva dos métodos contraceptivos, a fisiolo-
gia da reprodução e as temíveis Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. 

sArAu ‘do serJão’ umA experiênciA 
poÉticA comunitáriA pArA AlÉm dos 
muros dA escolA

COORDENADOR: eRison soaRes Lima

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual de Tempo 
Integral Eng. Prof. Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Um dos grandes desafios atuais da escola se 
dá quanto ao desenvolvimento e manutenção de uma 
prática de escrita, bem como atividades que priorizem 
a oralidade como parte importante do ensino da língua 
portuguesa. O estudante, em geral, pouco lê e pouco 
escreve. E muitos o fazem para meramente cumprir 
obrigações escolares ligadas a notas. O que aumenta, 
consequentemente, ainda mais os abismos sociais pre-
sentes no país, uma vez que um povo que pouco domi-
na a própria língua detém poucas habilidades comuni-
cativas que seriam capazes de produzir transformações 
efetivas.

semeAndo sAúde nA escolA estAduAl 
gilberto mestrinho de medeiro rA-
poso

COORDENADOR: izeneTe Lino macieL

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professor 
gilberto mestrinho de medeiro Raposo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto Semeando Saúde será desenvol-
vido na Escola Estadual Gilberto Mestrinho, localizada 
na comunidade rural Santa Luzia, distrito do Reparti-
mento do Tuiué, este terá como público alvo os alunos 
do ensino médio. A temática em estudo desse projeto 
versa sobre os conhecimentos científicos e populares 
das plantas medicinais. 
Visto que as plantas medicinais são utilizadas pelos mo-
radores da comunidade no combate aos mais diferentes 
tipos de enfermidades, pois possuem diversos benefí-
cios à saúde humana. 
nossa região possui uma variedade imensa de plantas 
medicinais, as quais, muitas vezes, não são apresenta-
dos seus aspectos científicos aos alunos, compreende-
mos, no entanto a necessidade de trabalhar todas as 
dimensões (conhecimento cientifico e o popular) desse 
conhecimento na escola. 
Para isso, esse trabalho deverá ocorrer de forma inter-
disciplinar. A proposta desse projeto visa o estudo sobre 
as plantas medicinais e a implementação de uma horta 
numa área da escola para o cultivo dessas espécimes. 
Desta forma, espera-se favorecer um rico campo de co-
nhecimento, além de envolver a comunidade em geral, 
uma vez que os mesmo serão beneficiados. 
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show mUsical hispânico

COORDENADOR: eLsimaR de Jesus nogueiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professor 
Antônio José Bernardo de Vasconcelos

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A Educação de Língua espanhola, possui al-
guns desafios em relação ao educando no processo de 
ensino e aprendizagem devido a resistência de alguns 
alunos em aprender uma segunda Língua por não co-
nhecer à vários leques e oportunidades que o estudo 
alcança.
Esse projeto será desenvolvido com as turmas do en-
sino médio 1º, 2º e 3º anos da Escola de Ensino Médio 
Integral Antônio José Bernardo de Vasconcelos, com 
intuito de tornar o aprendizado da disciplina em ques-
tão dinâmica, produtivo, motivador e que os discentes 
continuem a estudar o idioma após a conclusão do en-
sino médio. Segundo a lei 11.161 sancionada em agosto 
de 2005, o ensino da língua espanhola teria que ser de 
oferta obrigatória pelas escolas nos currículos plenos do 
ensino médio. 
A oferta da língua espanhola pelas redes públicas de en-
sino deve ser feita no horário
regular de aula dos alunos e sua implementação deveria 
ser concluída em até 5
anos, porém a realidade é outra.

stop motion - a imagem QUe se 
trAnsformA em ciênciA

COORDENADOR: caRLa woany RabeLo PeReiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: EETI Nova de Itacoatiara

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Tem se observado nas aulas que durante a 
utilização de vídeos ou slides os discentes, interagem 
apenas como receptores de informações e estímulos 
causados pela linguagem audiovisual, limitando-se ao 
conhecimento empírico presente no contexto midiáti-
co sem incluir a ciência e a técnica por trás do vídeo, 
não compreendendo o processo de animar figuras 
inertes dispostas nas variadas plataformas presente na 
escola como em celulares, tela do projetores ou mes-
mo em flipbook (bloco de papel que possui várias ima-
gens organizadas em sequência que ao ser manuseado 
da maneira correta dará impressão de movimento dos 
personagens ou objetos). Esse projeto tem como fina-
lidade catalogar e apresentar a comunidade estudantil 
o fenômeno observado na transformação evolutiva da 
figura em “vídeos” explicando como é possível cruzar o 
conhecimento da física, da matemática e da arte ao se 
falar em stop motion (técnica de animação podendo ser 
realizado com desenhos manuais ou sequências foto-
grafias). 

suJeitos e sentidos do festivAl 
folclórico de pArintins nos JornAis 
impressos dAs dÉcAdAs de 80 e 90

COORDENADOR: JociFRan Ramos maRTins

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Sen. João 
bosco R de Lima

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Publicações da primeira metade do século 
XX sobre a cidade de Parintins, como a de Bittencourt 
“Memória do município de Parintins: estudos históricos 
sobre sua origem e desenvolvimento moral e material”, 
de 1924, tratam dos mais variados assuntos: econômi-
cos, educacionais, ordenamento urbano, saneamento 
básico, educacional, religioso, mas não mencionam o boi
-bumbá, o que denota ainda não ser essa manifestação 
cultural popular digna de menção naquele momento.
Já a partir da segunda metade do século XX, parece 
que se sentiram na Amazônia (e especialmente em Pa-
rintins, com o surgimento e a afirmação de ideias que 
visaram o despertar de um sentimento de valorização 
regional, que teve no folclore local um de seus susten-
táculo) os reflexos de uma política do Estado Brasileiro 
voltada para a valorização da cultura nacional. Segundo 
Ortiz (2006), a partir do governo de Juscelino, tem-se, 
de forma correlata, o desenvolvimento de uma indústria 
que atende ou procura atender os anseios do capital e 
a criação de um mercado de bens simbólicos que diz 
respeito à cultura. 
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sustentAbilidAde e químicA verde

COORDENADOR: LeoneL siLva Pessoa

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professor 
Antônio José Bernardo de Vasconcelos

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este projeto tem por objetivo desenvolver 
maneiras de reutilização de matérias recicláveis, assim 
como produtos de divulgação e conscientização popu-
lar. Aplicado aos alunos que posteriormente difundirão 
o conhecimento aos amigos e familiares. Aliando ensino, 
pesquisa, extensão, reutilização de materiais e susten-
tabilidade, criando uma nova perspectiva na comunida-
de acerca da importância da reutilização e do consumo 
consciente, preservando o meio ambiente, contribuindo 
para infraestrutura do ambiente escolar com a instala-
ção dos materiais desenvolvidos.

sustentAbilidAde geográficA com 
ênfAse nA preservAção dA águA 
como recurso hídrico dA comuni-
dAde escolAr

COORDENADOR: RenaTo FeRReiRa de souza

INsTITuIçãO ExECuTORA: semed-manaus - 
secretaria municipal de educação de manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal Eng. João 
Alberto M. Braga

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: os recursos hídricos da cidade de manaus 
estão cada vez mais, sendo degradados pela atividade 
antrópica. Através dessa pesquisa, pretende-se desen-
volver ações de sensibilização para a preservação da 
água como recurso hídrico, envolvendo a comunidade 
e buscando a sustentabilidade por meio da reciclagem 
do óleo de cozinha. As moradias do entorno da Esco-
la Municipal Engº João A. M. Braga não são providas 
por rede de esgoto, tendo como conseqüência, a des-
tinação do óleo de cozinha no igarapé que atravessa a 
comunidade. O óleo na água fica na parte superior, ou 
seja, na superfície da água, causando muitos problemas 
ambientais. A pesquisa tem como objetivo promover a 
sustentabilidade geográfica dessa microbacia hidrográ-
fica, levando em consideração os aspectos ambientais, 
sociais e econômicos da comunidade escolar.

sou dA estrAdA: sou do cAmpo

COORDENADOR: Jose gomes vinhoTe

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Lothar 
sussmann

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O Projeto será desenvolvido no município 
de borba na escola estadual Lothar sussmann com o 
objetivo compreender o processo de educação escolar 
dos alunos que moram no campo e suas dificuldades 
para a sua permanência na escola, buscando a interação 
e valorização das comunidades rurais da Estrada Borba 
Mapiá, Ramal Novo Horizonte, Estrada do Jatoarana e 
Estrada do INCRA no contexto escolar urbano do Mu-
nicípio de Borba.
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sustentAbilidAde sociAl: A compost-
Agem do lixo orgânico como formA 
de empreendedorismo nA escolA 
brAndão de Amorim

COORDENADOR: daRLeny monTe maTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual brandao de 
amorim

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: a disseminação da cultura empreendedora 
na sociedade está despertando o espirito empreende-
dor, através do estimulo ao protagonismo juvenil, o qual 
engloba a cooperação, a sustentabilidade ambiental, a 
cidadania e a ética. A função da Escola e enfatizar o alu-
no a pensar em sua vida produtiva e programar ações 
para o futuro profissional.
Diante da crescente geração de resíduos urbanos, a 
compostagem surge como uma alternativa para o tra-
tamento da fração orgânica desse material. Realizar o 
gerenciamento desses resíduos é uma das questões 
com que todos os indivíduos têm que lidar indepen-
dente da sua situação econômica ou social, a aborda-
gem do presente projeto visa despertar nos alunos do 
primeiro, segundo e terceiro ano da Escola Brandão de 
Amorim, ideias empreendedoras e inovadoras, para que 
eles possam colocar em práticas em sua vida produtiva 
profissional, questões que visibiliza a sustentabilidade 
social, na qual possam implantar uma nova consciência 
de trabalho no mercado consumidor. 

tá de brincAdeirA bicho? 
desenvolvimento de Jogos didáticos 
e coleção entomológicA pArA moti-
vAr o ensino sobre doençAs tropic-
ais negligenciadas (dnts) tRansmiti-
dAs por insetos

COORDENADOR: KeLve FRanKLimaRa sousa 
cezaR

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Sen. João 
Bosco R. de Lima

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A Amazônia é um celeiro propício para o 
desenvolvimento das doenças tropicais negligenciadas 
(DTNs) transmitidas por insetos, devido, principalmente 
a fatores como o clima quente e úmido, questões sociais 
e econômicas. Com a expansão da região, o temas das 
DTNs se torna altamente relevante, pois, a atividade an-
trópica promove a expulsão dos vetores para zonas pró-
ximas das moradias. Para melhorar a qualidade de vida 
da população, a fórmula deve ser efetuada pelos cam-
pos da saúde e educação. Para isso, alunos de quatro 
turmas do terceiro ano do ensino médio farão pesquisa 
bibliográfica, desenvolverão os jogos e coletarão espé-
cimes vetores de DTNs. Os jogos feitos serão avaliados 
e juntamente com a coleção ficarão à disposição da es-
cola para compartilhar informações com outros docen-
tes em suas aulas. A síntese dos jogos pelos discentes, 
expressarão a noção didática de combater os vetores e 
consequentemente os agentes etiológicos das DNTs. A 
coleção entomológica elaborada será uma ferramenta 
útil para a identificação dos vetores. 

tAbelA periódicA ilustrAtivA: umA 
ferrAmentA pArA o ensino e 
AprendizAgem de químicA

COORDENADOR: daRiene de Lima sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof. 
DemÓstenes B. A. Travessa

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A tabela periódica é um dos tópicos do en-
sino de química que mais inquieta os alunos, visto que, 
na maioria das vezes, são induzidos a memorizar nomes 
sem ter relações úteis em sua vida cotidiana. A falta de 
uma abordagem voltada à realidade dos alunos leva a 
um desinteresse pelo assunto, pois eles não conseguem 
associar o conteúdo estudado, com seu cotidiano, pos-
sivelmente pela falta de contextualização.
Nesse sentido, se faz necessário a prática de um ensino 
mais contextualizado, onde se relacione os conteúdos 
de química com o cotidiano dos discentes. Para tal, o 
presente trabalho visa desenvolver uma tabela perió-
dica ilustrativa que busca usar recursos visuais (uso de 
imagens) para facilitar a aprendizagem, levando os alu-
nos ao conhecimento e curiosidades sobre as proprie-
dades, aplicações e uso dos elementos químicos. 



EDITAL 2018 - PCE T
teAching english through AlternA-
tive mAteriAls

COORDENADOR: aLeXandRe menezes de aguiaR

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual santana

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente projeto TEAM, cujas siglas cor-
respondem à Teaching English Through Alternative Ma-
terials,”Ensinando Inglês através de materiais alternati-
vos, tem como objetivo capacitar os alunos no processo 
de ensino e aprendizagem da língua inglesa mediante a 
utilização de recursos tecnológicos, aplicativos intera-
tivos, sala de aula invertia, vídeos, jogos e outras ferra-
mentas disponíveis.
No mundo globalizado que vivemos hoje é necessário 
aprender o Inglês como língua mundial de negócios e, 
concomitantemente, faz-se necessário utilizar ferra-
mentas tecnológicas que consolidem o processo de 
ensino e aprendizagem do idioma em foco. O projeto 
TEAM tem esse objetivo: ensinar Inglês de forma inte-
rative, tecnológica e diversificada por meio de materiais 
os quais podemos definir como aplicativos em Inglês 
(APP), sites que permitem desenvolver atividades em 
Inglês, jogos e a própria sala de aula invertida através da 
exposição de várias ferramentas que possam contribuir 
nesse processo de aprendizagem. 
Faremos uma contextualização de como o Inglês é en-
sinado em países desenvolvidos e introduziremos algu-
mas ferramentas utilizadas por eles para que os alunos 
possam aprender esse idioma de forma interativa, tec-
nológica e imediata.

teatRo na escola - tRUpe das aRtes

COORDENADOR: FRedson José mouRa baRRoso

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual andre vidal 
de Araújo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: a educação da pós-modernidade busca por 
alunos cada dia mais envolvidos com múltiplas vivên-
cias que os levem a desenvolver as mais variadas po-
tencialidades. Nesse sentido, a disciplina Ensino das 
artes trabalhada conjuntamente com as mais variadas 
disciplinas, contempla um leque de experiências que 
proporcionam ao alunado aflorar talentos muitas vezes 
inertes. O professor, como mediador desse processo, 
deve procurar meios para fomentar os talentos e, con-
sequentemente, melhorar a autoestima, assim como o 
rendimento escolar.
A arte de representar está mais presente no cotidiano 
dos alunos do que imaginamos tanto na escola quanto 
na vida em família. Araújo (2018, p. 01) comenta “Mes-
mo sem se dar conta, todos os dias ao entrar na sala 
de aula você e seus alunos tomam emprestados alguns 
recursos da linguagem teatral.”. Corroborando com essa 
assertiva Reverbel (1989, p. 54) também discorre a este 
respeito: “Atuamos todos os dias, em casa, na escola, no 
trabalho, assumimos papéis sociais constantemente em 
nossas vidas, como o de pai, mãe, filho, aluno, professor, 
de acordo com o ambiente assumimos personagens so-
ciais reais.”

tecnologiAs de informAção: A 
criAção de recursos digitAis pArA As 
AulAs de mAtemáticA em turmAs do 
9º Ano nA escolA estAduAl professor 
vicente gerAldo de mendonçA limA

COORDENADOR: JoeL góis da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: seduc-am - secretaria 
de estado de educação e qualidade de ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professor 
Vicente G. de Mendonça

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Vivemos na era das informações em que 
nossos alunos têm conhecimento de utilizar as diversas 
mídias que são disponibilizadas pelo desenvolvimento 
tecnológico de informações. Observamos com muita 
clareza que esse desenvolvimento é acompanhado pela 
sociedade na mesma proporção porque todas as pes-
soas carregam consigo a evolução de um computador 
em suas mãos (smartphone) e utilizam aplicativos tanto 
para o seu lazer, como também para compartilhamento 
de informações e para outras diversas situações no que 
diz respeito a melhoria de vida particular e profissional. 
Neste sentido, esta pesquisa tem como objetivo de in-
serir recursos tecnológicos como estratégia capaz de 
melhorar o aprendizado no ensino da matemática pro-
movendo a relação entre a teoria e a realidade dos coti-
dianos, dos alunos do 9º ano da Escola Estadual Profes-
sor Vicente Geraldo de Mendonça Lima.



EDITAL 2018 - PCET
temA: reprodução de pAisAgens 
geográficAs A pArtir de construção 
de mAquetes elAborAdAs por Alunos 
do 6ºAno dA escolA municipAl pAulo 
grAçA

COORDENADOR: waLdneLy gusmão da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal Profº. 
Paulo graça

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto “Reprodução de Paisagens Geo-
gráficas a partir de construção de Maquetes elaboradas 
por alunos do 6ºano da Escola Municipal Paulo Graça” 
será desenvolvido no período de (6) meses por alunos 
do 6°ano, do turno vespertino da Escola Municipal 
Paulo Graça. Espera-se que o uso desse recurso visual 
e tátil, proporcione aos alunos a percepção da forma, 
textura e cores dos componentes representados. Para 
Francischette (2004, p.13) “a Cartografia, enquanto ci-
ência utiliza-se de uma linguagem universal porque se 
vale de um sistema de signos compreensíveis por to-
dos”. Por fim, intencionamos que o projeto possa atingir 
todos os turnos, promovendo aprendizado tanto para 
os discentes regulares quanto os de inclusão (art.28, in-
ciso VI) o qual cita os materiais e os métodos (BRASIL, 
2015).

terrário: ciênciAs e Arte

COORDENADOR: aLTaniRa aguiaR RodRigues

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual de Tempo 
Integral Eng. Prof. Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Um terrário nada mais é do que o ecossis-
tema natural (sistema vivo que inclui a fauna, a flora, o 
meio ambiente e os microrganismos) em que vivemos, 
numa escala reduzida. Por meio desse envolvimento, 
que se torna natural e social, estabelecem-se relações 
que irão abrir possibilidades de atingir novos conheci-
mentos (Vasconcelos, 1995)
Essa pequena vitrine nos permite observar de perto os 
ciclos de chuva, de renovação da atmosfera e de repro-
dução da vida, o desenvolvimento e interação entre as 
espécies animais e vegetais, o solo e a água. Esse tipo 
de atividade é usada nas aulas práticas de Ciências para 
o melhor aprendizado dos conteúdos teóricos traba-
lhados em sala de aula, estabelecendo o diálogo entre 
teoria e prática. 

tic´s e popUlaRizaÇÃo da geogRaFia 
nA e.m grAzielA ribeiro: explorAndo 
o bAirro são lázAro AtrAvÉs dA 
linguAgem cArtográficA

COORDENADOR: maRia da conceicao JanuaRio 
caLado FigueiRedo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal Graziela 
Ribeiro

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Cada vez mais a tecnologia faz parte do nos-
so dia-a-dia, transformando nossas atividades rotineiras 
e também profissionais. Dessa forma, seria inconcebí-
vel ignorá-la no processo de ensino-aprendizagem, até 
por que, as crianças e os jovens de hoje nasceram na 
era digital, e sentem-se cada vez mais atraídos pelo uso 
da tecnologia no processo educativo. Partindo desta 
realidade, propomos o presente projeto de pesquisa, 
que tem como objetivo principal trabalhar o ensino de 
Geografia através das TIC´s, explorando a linguagem 
cartográfica e consiste no desenvolvimento de práticas 
aplicadas ao mapeamento de um espaço geográfico de 
referência, no caso o bairro de São Lázaro, zona Sul de 
Manaus. O bairro limita-se com os bairros Crespo, Dis-
trito Industrial e Morro da Liberdade, e a sua povoação 
se deu por volta de 1950, quando famílias vindas do in-
terior do Amazonas se instalam no local e a sua explo-
são demográfica se deu nas décadas de 1980 e 1990, 
através do processo de invasão. 



EDITAL 2018 - PCE T
tiro,porrAdA e bombA: A geogrAfiA 
do cRime no BaiRRo do coRoado- 
manaUs (am)

COORDENADOR: JaqueLine do esPiRiTo sanTo 
soaRes dos sanTos

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual cacilda 
braule Pinto

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: um dos temas mais preocupantes na socie-
dade atual é a qualidade de vida nas cidades, como o ci-
dadão vivenciará sua rotina envolto a tantos problemas 
que afeta diretamente o seu cotidiano. É, evidente as 
mudanças das relações sociais e no modo de vida cada 
vez mais cômodo das pessoas. Existem muitos indica-
dores que favorecem esse tipo de comportamento. Se 
por um lado, os afazeres podem ser gerenciados dentro 
de casa (compras pela internet, pagamentos de contas, 
entre outros), por outro é o aumento do medo da crimi-
nalidade que afeta em cheio na qualidade de vida.
A escolha por esse tema tão atual no nosso cotidiano 
do bairro do Coroado, que traz pra dentro da escola 
essa realidade. Faz trabalhamos com os alunos da EJA 
essa situação vivenciada, com tiros pelos traficantes de 
drogas entre eles e/ou com a polícia. A porrada, brigas 
e socos entre os galerosos e as bombas caseiras estou-
radas nas escolas ou perto delas com o intuito de co-
locar medo na população. E, os fogos de artificio para 
comemorar a saída da cadeira ou aniversário de algum 
traficante.

tons dA terrA: umA propostA pArA o 
ensino de químicA nA educAção de 
Jovens e Adultos

COORDENADOR: mauRo meLo cosTa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: centro de educação de 
Jovens e adultos Professor agenor Ferreira Lima

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este projeto apresentará reflexões, impres-
sões e considerações a respeito da utilização dos tons 
da terra como proposta metodológica para o ensino 
de Química na Educação de Jovens e Adultos (EJA). O 
objetivo do projeto é compreender como um processo 
interventivo/investigativo, utilizando os pigmentos na-
turais oriundos da terra como proposta metodológica 
para o ensino de Química, pode contribuir para a for-
mação de estudantes da EJA. O projeto está organizado 
em 3 momentos: O primeiro momento será de proble-
matização; O segundo momento será o de organização 
dos conhecimentos; e o terceiro momento será o da 
culminância. Essas categorias representarão as etapas 
que serão vivenciadas com a metodologia proposta.

trAbAlho escrAvo contemporâneo 
no AmAzonAs: levAntAmento sobre A 
imobilizAção dA forçA de trAbAlho e 
seus dispositivos de repressão

COORDENADOR: eLieyd sousa de menezes

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof. 
Francisco das C. de S. Albuquerque

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A partir de uma leitura antropológica, obje-
tiva-se com este projeto de pesquisa mapear situações 
de imobilização da força de trabalho de trabalhadores 
no estado do Amazonas e compreender os mecanismos 
de repressão que permitem tais situações. Apesar de 
oficialmente a escravidão ter sido abolida em 1888, até 
hoje existem situações em que agentes sociais são sub-
metidos a um regime análogo à escravidão. 
O trabalho análogo a escravo é assim definido pelo Ar-
tigo 149 do Código Penal no Brasil como um crime que 
atenta contra a dignidade humana, tendo como carac-
terísticas o trabalho forçado, as jornadas exaustivas, 
as condições degradantes e até servidão pela dívida. A 
partir de 2003 mais de 21 mil trabalhadores foram liber-
tados da escravidão na Amazônia. Neste mesmo ano foi 
lançado o i Plano nacional de erradicação do Trabalho 
Escravo cuja execução das fiscalizações fica a cargo do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), esse tema en-
tra, portanto, como pauta das políticas públicas que se 
intensificaram naquele momento.



EDITAL 2018 - PCET - U
trAnsformAndo A leiturA do conto 
de suspense: dA trilhA do texto Aos 
trAços dA hq

COORDENADOR: Tayane de oLiveiRa dias

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: Escola Municipal Profº. 
agenor Ferreira Lima

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Quando refletimos acerca da Língua Portu-
guesa, do seu processo de ensino/aprendizagem en-
contramos vários assuntos a ser estudados, ora temos 
a gramática, ora a oralidade, a variedade de textos da 
Produção Textual, contudo nem sempre podemos inter-
calar a produção de textos com a criação de HQs, es-
tuda-la de modo mais aprofundado, deixando de lado 
uma ótima ferramenta de aprendizagem, seja para am-
pliação do vocabulário do aluno, ou ainda na criação do 
hábito de leitura. Embora as HQs nem sempre tenham 
sido vistas como métodos eficazes de ensino, podemos 
destacar o pensamento de Mário Feijó que acredita que 
elas são ferramentas boas que servem como introdução 
para novas leituras, ele fala que“...boas adaptações lite-
rárias são ótimas portas de entrada para o labirinto da 
leitura; as boas histórias em quadrinhos, também.” 

um estudo AcercA dA Aquisição de 
novos vocAbulários AtrAvÉs de 
temáticAs dA línguA inglesA 
utilizAndo o mÉtodo 
communicAtive lAnguAge teAching 
no ensino fundAmentAl ii

COORDENADOR: LeandRo RodRigo aLmeida da 
siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal guilherme 
barbosa baker

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Neste estudo pretendemos verificar o Méto-
do Comunicativo (Communicative Language Teaching) 
para desenvolver a competência comunicativa usando a 
linguagem e o vocabulário em função da comunicação. 
A pesquisa será realizada em âmbito escolar na Esco-
la municipal guilherme barbosa baker na modalidade 
do ensino fundamental. As estratégias de aquisição de 
vocabulário são mais frequentemente adotadas por 
aprendizes de Inglês como Língua Estrangeira e, por-
tanto, mais eficientes do ponto de vista metodológico, 
onde os vocabulários serão classificados de acordo com 
o tema a ser trabalhando, isto é, roupas, família, frutas, 
quarto, aniversário, casa, cozinha, sala, banheiro, gara-
gem, jardim, rua, cidade, escola, parque, supermercado, 
saudações, zoológico, fazenda, estações do ano, meses, 
dias da semana, cores, formas, opostos, números, horas, 
meios de transportes e esportes. 

um estudo dos neologismos nA 
região do tAbocAl, rio AmAzonAs, 
manaUs – amazonas

COORDENADOR: FeRnando de souza nogueiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal são 
Francisco

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O presente projeto de pesquisa tem como 
objetivo fazer um levantamento sociolinguístico dos 
moradores da região da Costa do Tabocal, rio Amazonas 
sobre neologismos, uso de expressões novas que se in-
troduzem ou tentam introduzir-se na língua.



EDITAL 2018 - PCE U
um resgAte dA memóriA dA escolA 
estAduAl diAnA pinheiro

COORDENADOR: adeLson Fenandes JunioR

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual Professora 
diana Pinheiro

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O resgate de memória é algo importante 
para qualquer instituição, não apenas nos aspecto de 
trazer informações para um estudo histórico mais pro-
fundo e detalhado, mas sim primeiro a busca da vivência 
e das experiências institucionais e cotidianas, de cada 
pessoa, convive ou conviveu com a instituição.
Neste aspecto se faz necessário trazer a tona memórias, 
que possam reavivar, além das experiências das pessoas 
no cotidiano de convivência, como também as lembran-
ças, no qual o meio em que conviviam traz para cada 
uma. Sabendo, trabalhar memória é uma construção, 
isto porque você vai acessando fragmentos, não apenas 
da memória das pessoas, mas também de fontes, que 
chegam até nós após período de pesquisas. Neste tra-
balho de recuperação da memória de uma instituição, 
pode se adquirir fontes de várias características, como 
fotos, documentação, material jornalístico, vídeos e 
principalmente fontes orais das pessoas, que vivenciam 
o cotidiano da instituição.

umA novA AbordAgem sensoriAl no 
ensino de quimicA

COORDENADOR: aLysson FeLiX PeReiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: centro educacional arthur 
virgílio Filho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Este projeto têm como linha de pesquisa o 
potencial de impacto no processo de ensino aprendiza-
gem na implementação da experimentação, atividades 
de campo extra classe e modelos visuais; ou seja, uma 
articulação de atividades que envolvam todos os níveis 
sensoriais. Devido à própria natureza da disciplina, que 
lida alternadamente entre o micro e macro para a busca 
de explicações para os diversos fenômenos relaciona-
dos à matéria e diante do aspecto altamente abstrato de 
grande parte dos conteúdos relacionados à grade nes-
ta disciplina, vemos ser altamente indispensável a uti-
lização de recursos adicionais ao discurso meramente 
expositivo verbal do professor, havendo a necessidade 
de se explorar mais efetivamente os aspectos sensoriais 
que somente a experimentação, a pesquisa de campo e 
os modelos visuais poderiam proporcionar de maneira 
mais ampla, dinâmica e contextualizada.

umA óticA biomecânicA no Ambiente 
escolAr

COORDENADOR: PauLo RicaRdo de sousa e 
souza

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: centro educacional arthur 
virgílio Filho

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: o corpo do ser humano vem sendo alvo de 
pesquisas ao longo dos anos. Diversos são os questio-
namentos sobre a composição e funcionalidade, assim 
como, também, a forma de se relacionar com ambiente 
que o cerca e as modificações que podem ser ocasio-
nadas por essa relação. O ambiente escolar, constitui 
um espaço de desenvolvimento humano por meio do 
movimento e das experiências oferecidas e vivenciadas 
durante a passagem do indivíduo por esse meio. A Bio-
mecânica enquanto ciência visa contemplar os aspectos 
cinemáticos, cinéticos, eletromiográficos, ergonômicos 
e antropométricos do movimento humano. Pretende-
se por meio do presente propiciar conceitos referentes 
ao assunto à equipe pesquisadora, oportunizando-a a 
realizar aplicações práticas em situações de vivência co-
tidiana, de modo que se estabeleça uma relação entre 
a Biomecânica, Educação Física Escolar e as inúmeras 
possibilidades oriundas de suas aplicações.



EDITAL 2018 - PCEU
uso dA linguAgem python nA 
AprendizAgem de mAtemáticA

COORDENADOR: daniLo de moRaes monTeiRo

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEMED-MAnAus - 
secretaria Municipal de Educação de Manaus

uNIDADE ExECuTORA: escola municipal antonina 
Borges de Sá

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O projeto “Uso da linguagem Python na 
aprendizagem de Matemática” tem como objetivo in-
centivar os alunos das turmas dos 6º e 7º anos do ensino 
fundamental da faixa etária de 12 a 14 anos a aprender 
matemática utilizando uma linguagem de programa-
ção e também em auxiliar nas dificuldades de aprendi-
zagem da escola Antonina Borges de Sá, localizada no 
bairro São José na zona leste de Manaus. A escola está 
localizada em uma área periférica da cidade, com isto 
os alunos sofrem dificuldades de aprendizagem com a 
falta de acompanhamento familiar e como consequên-
cia tornam-se vulneráveis aos riscos sociais, não tendo 
a oportunidade de ser inseridos na sociedade como um 
todo. Tais fatores implicam na dificuldade de aprendiza-
gem principalmente no que diz respeito à matemática 
que exige dedicação, concentração, raciocínio lógico e 
acompanhamento.
Assim, visando a aprendizagem da matemática de uma 
forma diferente, pretende-se usar a linguagem de pro-
gramação Python, sendo uma linguagem que produz 
um código (algorítimo) de fácil entendimento e de ma-
neira rápida e objetiva, para estimular a aprendizagem 
de matemática, incentivar a manipulação das operações 
básicas e entender o funcionamento dos softwares dos 
aparelhos tecnológicos de comunicação.

uso de AplicAtivos de botânicA como 
estrAtÉgiA de ensino de ciênciAs em 
espAços formAis e não formAis

COORDENADOR: heLLen cRisTina Rezende de 
Lima

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual de Tempo 
integral elisa bessa Freire

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Por meio desse projeto, busca-se aproximar 
os alunos de 7° ano da Escola de Tempo Integral Elisa 
Bessa Freirei, do uso de tecnologias voltadas para a in-
vestigação científica de temas relacionados ao estudo 
botânico. ´Sabe-se que as Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs) estão cada dia mais presentes na 
vida dos nossos estudantes e consequentemente che-
gam à sala de aula. Seja por meio de celulares, tabletes, 
notebooks os estudantes estão constantemente fazen-
do uso dessas ferramentas em busca de comunicação 
ou até mesmo, distração. O uso do celular já faz parte 
do modo de vida da sociedade contemporânea e isso 
chegou à escola sem a mesma ter um preparo para li-
dar com todas essas mudanças e avanços da tecnologia. 
Então, se faz necessário ser pensado pela escola novos 
meios para que o uso do celular contribua com a apren-
dizagem do estudante, visto que há um grande poten-
cial nessa ferramenta. Nesse sentido, este projeto visa 
que o estudante possa utilizar seu celular para o ensino 
de ciências na área botânica.

uso de sistemA AquApÔnico como 
ferrAmentA didáticA pArA o ensino 
dA biologiA celulAr

COORDENADOR: Jesus sheiKe cabRaL aLho

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Dep. João 
Valério de Oliveira

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A aquaponia é um sistema de produção agro-
alimentar que integra a hidroponia (produção de plan-
tas sem solo) com a aquicultura (cultivo de organismos 
aquáticos). Nesse sistema se estabelece uma relação 
entre os organismos aquáticos cultivados (geralmente 
peixes), bactérias e plantas, onde os nutrientes residuais 
do cultivo de peixes são transformados pelas bactérias 
em produtos absorvíveis pelas plantas que favorecem o 
desenvolvimento dos vegetais (maurício gustavo coe-
lho Emerenciano et al., 2015). Nos últimos anos a cria-
ção de peixes em sistemas fechados, com recirculação 
da água utilizada tem atraído a atenção dos cientistas 
e investidores, uma vez que permite alcançar altas pro-
dutividades, requerendo espaços relativamente peque-
nos, além de diminuir o prejuízo de recursos hídricos. 
Além do fator econômico, outra forma de utilização de 
sistema aquapônico que está em ascensão em alguns 
países desenvolvidos, e que aos poucos vem chegando 
ao Brasil, está relacionada ao contexto educacional. A li-
teratura aponta que professores de diversas disciplinas, 
principalmente do ensino fundamental e médio, vêm 
utilizando os conceitos técnicos da aquaponia para me-
lhorar o ensino-aprendizado dos alunos.



EDITAL 2018 - PCE U
uso do celulAr como ferrAmentA 
pedAgógicA

COORDENADOR: maRcos anTônio de oLiveiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual alvaro maia

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: o presente projeto recorre ao aparelho ce-
lular como ferramenta pedagógica, pois o mesmo pos-
sui diversos aplicativos que podem ser utilizados como 
instrumento de ensino-aprendizagem dentro da sala de 
aula.
Com a tendência de um mundo globalizado, unido por 
diversas vezes por diversas tecnologias de informação 
acessível ao público é indispensável, nos dias de hoje, 
um aparelho de telefonia celular. Com a evolução cons-
tante de equipamentos digitais, estes deixaram de ser 
apenas um simples telefone para tornarem-se peque-
nos computadores de bolso, pois permitem a produção 
de fotos, filmagens, envio de mensagens e um alternati-
va de acesso a internet.
Considerando que a referida tecnologia de ponta en-
volvida nos aparelhos celulares é constantemente 
atualizada e, portanto, tem potencial para servir como 
ferramenta pedagógica, será desenvolvida uma forma 
de estudo neste projeto comprovando a possibilidade 
deste recurso tecnológico contribuir com o aprendizado 
de nossos alunos.

uso e conhecimento trAdicionAl 
de plAntAs medicinAis dAs áreAs de 
várzeA e terrA firme por Alunos de 
umA escolA de ensino mÉdio do 
município de irAndubA/Am

COORDENADOR: FabioLa Rocha duaRTe

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual isaias 
vasconcelos

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Na Amazônia as plantas medicinais são am-
plamente utilizadas no tratamento de doenças, essas 
plantas são elementos que constituem parte da biodi-
versidade e carregam consigo valores culturais, sociais 
e simbólicos do seu povo. O município de Iranduba, 
localizado na região metropolitana de Manaus, abriga 
duas paisagens distintas, as “várzeas” e a “terra firme”. E 
nele que se localiza, a escola mais antiga do município, 
onde estudam alunos oriundos das duas paisagens que 
compõem o lugar. Nesse contexto, o presente trabalho 
tem por objetivo investigar o uso e o conhecimento das 
plantas de fins medicinais originaria das áreas de várzea 
e terra firme dos alunos da Escola Estadual Isaías Vas-
concelos, no Município de Iranduba, AM. Para a realiza-
ção do presente estudo será utilizada uma abordagem 
qualitativa e quantitativa. Os dados serão coletados por 
meio da aplicação de questionários com perguntas cla-
ras e objetivas, realizadas individualmente com alunos 
do 2º e 3º ano do ensino médio, no total de 20 alunos 
na faixa etária entre 15 e 17 anos. 

utilizAção dA Arte JAponesA como 
instrumento do ensino dAs funções 
químicAs no ensino fundAmentAl ii

COORDENADOR: FRancisca guimaRães dabeLa 
de oLiveiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Prof.Djalma 
da C. Batista

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A E.E.T.I. Bilíngue Prof. Djalma da Cunha Ba-
tista é uma escola bilíngue de língua portuguesa e língua 
japonesa que tem em seu currículo todas as disciplinas 
de uma escola regular e mais 03 disciplinas em língua 
japonesa. Uma destas disciplinas se chama Ciências 
em Língua Japonesa, onde são trabalhados conteú-
dos curriculares de ciências através da língua japonesa 
com objetivo de aumentar o vocabulário das crianças, 
em japonês. Na educação, em todos os níveis, o lúdico, 
as brincadeiras e os jogos facilitam a aprendizagem da 
criança, fazendo com que o conhecimento aconteça de 
forma prazerosa.
O lúdico pode ser utilizado como promotor da aprendi-
zagem nas práticas escolares, possibilitando a aproxima-
ção dos alunos ao conhecimento científico (CAMPOS, 
2008). Para isso o professor precisa se dispor a inovar e 
não apenas transmitir os conhecimentos científicos, e 
ser um investigador e estimulador das ideias e experi-
ências dos alunos. 



EDITAL 2018 - PCEU - V
utilizAção de hortA escolAr como 
Ambiente interdisciplinA de 
AprendizAgem

COORDENADOR: iRisLane de oLiveiRa 
nascimenTo de aguiaR

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual inspetora 
Dulcinéia Varela Moura

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: a elaboração desse projeto atende a uma 
necessidade local, somando-se a um conjunto de ou-
tras iniciativas que visam contribuir para que a Escola 
Estadual Inspetora Dulcinéia Varela Moura adquira mais 
instrumentos e recursos para se trabalhar a conscienti-
zação ambiental e o reaproveitamento inteligente dos 
recursos naturais de forma interdisciplinar no processo 
pedagógico. Todas as técnicas e conceitos a serem em-
pregados, contribuirão para formação de valores a sua 
comunidade escolar.
Em parceria com a APMC (Associação de Pais, Mestres 
e Comunitários) de nossa escola, pretende-se construir 
uma horta escola, com o objetivo de reaproveitar resí-
duos orgânicos, gerados na escola, que são destinados 
ao lixo, para utilizá-los como adubos na produção de es-
pécies vegetais olerícolas para o consumo na merenda 
escolar.
Tanto a implantação como a manutenção da horta, são 
processos dinâmicos que poderão ser utilizados como 
recursos de aprendizagem, aplicados de forma ampla e 
interdisciplinar, contribuindo para otimizar a eficiência 
do ensino em nossa escola.

ViVa teatRo - FoRmaÇÃo de 
espectAdor

COORDENADOR: ReginaLdo de casTRo FeiTosa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Profª. 
Leonor Santiago Mourão

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O Projeto Viva Teatro, formando espectador, 
pretende levar a arte Teatral para os alunos da escola 
estadual de tempo integral Leonor Santiago Mourão. 
Localizado na Zona centro- sul da cidade de Manaus, a 
escola atende mais de 300 estudantes, do ensino fun-
damental 2.O Projeto tem como objetivo formar espec-
tador para essa Arte e levar os estudantes a experimen-
tação com aulas práticas e teóricas com profissionais da 
área.

vivenciAndo A multiplicAção AtrAvÉs 
do lúdico nA e. e. senAdor álvAro 
mAiA

COORDENADOR: José maRia maR maRques

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria 
de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do 
Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual senador 
alvaro maia

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Esta proposta é oriunda de um processo de 
análise e reflexão vivenciado nas séries iniciais do En-
sino Fundamental, na Escola Estadual Senador Álvaro 
Maia. Estudando e refletindo sobre os alunos que che-
gam no 5º ano, com dificuldade nessa disciplina e prin-
cipalmente quando tratamos do teor da multiplicação 
em nossas avaliações diagnósticas, identificamos que 
70% desses educandos não conseguem expressar essa 
habilidade, o que nos leva a uma mudança expressiva 
no planejamento, ou melhor, dificultando o desenvol-
vimento dos conteúdos propostos na grade curricular. 
Diante disso, elaboramos essa proposta, levando em 
consideração que essa disciplina requer do professor ter 
o total domínio. Também é fundamental o educador co-
nhecer a história de vida de seu aluno para relacioná-lo 
com o ensino da disciplina. A Matemática se torna uma 
ferramenta indispensável para o educando desenvolver 
seu raciocino lógico, fazer a leitura do seu meio e prota-
gonizar sua própria aprendizagem na sala de aula e no 
seu cotidiano. Mas é preciso que o desenvolva de forma 
lúdica, através de jogos, novas tecnologias, resoluções 
de problemas entre outras. 



EDITAL 2018 - PCE V
vó cínthiA: AnAlise do estAtuto do idoso por Alunos 
do ensino fundAmentAl do ceti cínthiA rÉgiA gomes do 
livrAmento

COORDENADOR: chaRLes dos sanTos PeReiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria de Estado de Educação e 
Qualidade de Ensino do Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola de Tempo Integral Professora Cínthia Régia 
gomes do Livramento

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: Segundo Platão deve-se temer a velhice, porque ela nunca vem só. Ben-
galas são provas de idade e não de prudência. A educação é uma ferramenta positiva 
que de fato contribui para a melhoria da cidadania, educamos os nossos jovens hoje 
para que no futuro possam fazer a diferença como pessoas boas e prestativas. Ao 
Abordarmos o tema expectativa de vida em sala de aula, várias discussões surgiram 
com relação a população idosa no Brasil, e sobre que direitos essas pessoas possuem 
em nossa sociedade, uma vez que a expectativa de vida da população brasileira subiu 
três anos na última década. Os homens passaram de sessenta e seis para sessenta e 
nove anos e as mulheres de setenta para setenta e três anos de idade. Isto é o que 
aponta a Síntese de Indicadores Sociais divulgada pelo IBGE em Abril de 2018. Sa-
bemos que esse aumento na expectativa de vida vem em função, principalmente, do 
maior acesso da população idosa e não idosa aos serviços de educação e de saúde. 

voleibol: Aspectos históricos e possibilidAdes com A 
educAção físicA no município de pArintins/Am

COORDENADOR: eveRaLdo de PauLa FeRReiRa

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria de Estado de Educação e 
Qualidade de Ensino do Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Tomaszinho Meirelles

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O voleibol é uma modalidade de esporte coletivo que contribui no desen-
volvimento dos aspectos físicos, motores, cognitivos, sociais e afetivos dos estudan-
tes por meio das aulas de Educação Física. Por não ter contato físico direto permite 
promover a socialização entre meninos e meninas durante as aulas práticas, ressal-
tando que muitos atletas acabam sendo revelados nessas aulas e, consequentemen-
te, nas competições escolares. Porém, faz-se necessário, também, considerar que os 
aspectos históricos e sociais que contribuíram e ainda contribuem para o desenvol-
vimento desta modalidade esportiva devem fazer parte das aulas de Educação Físi-
ca, pois estes aspectos são influenciados pela sociedade e tem reflexos no ambiente 
escolar. Nesse sentido, este projeto propõe fazer um resgate histórico sobre o volei-
bol no município de Parintins/AM e tem como principal objetivo analisar relevantes 
acontecimentos históricos que contribuíram para desenvolver o voleibol no municí-
pio de Parintins/AM. Como metodologia realizaremos um estudo do tipo descritivo 
que será constituído por uma pesquisa bibliográfica e também um levantamento em 
que o público alvo serão pessoas ligadas ao esporte e ao voleibol.



EDITAL 2018 - PCEY - Z
youtubers dA ciênciA

COORDENADOR: samia daRciLa baRRos maia

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria de Estado de Educação e 
Qualidade de Ensino do Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: escola estadual candido mariano

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: A ciência é uma forma de conhecer e ver o mundo que segue regras, técni-
cas e métodos específicos a fim de ser compreendida e aplicada por diversos sujeitos. 
Ela trabalha na aproximação entre teoria e prática, que pode confirmar ou desacredi-
tar um fato, a fim de “encontrar soluções para um quebra-cabeça”, como diz Thomas 
S. Kuhn (2013, p. 163). A ciência “normal” precisa de leis e teorias paradigmáticas 
tanto quanto seus procedimentos e aplicações. Tal tipo de pesquisa é baseado em 
paradigmas e dirigido para articular e pôr à prova tais teorias, portanto não procura 
inventar novos princípios ou encontrar novos pontos de vista sob um acontecimento, 
visto que paradigmas são “realizações científicas universalmente reconhecidas que, 
durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comuni-
dade de praticantes de uma ciência” (Ibidem, p. 53). A constituição da ciência, em um 
primeiro momento, depende da elaboração de paradigmas para unificar as perspecti-
vas dos estudos de determinada área. 

zoneAmento dos bAirros de itAcoAtiArA: umA Análise 
históRico-social

COORDENADOR: PaLmiRa Ramos da siLva

INsTITuIçãO ExECuTORA: sEDuC-AM - secretaria de Estado de Educação e 
Qualidade de Ensino do Amazonas

uNIDADE ExECuTORA: Escola Estadual Professor Ronaldo Marques da Silva

DuRAçãO: 6 Meses

PROjETO: O zoneamento é um instrumento amplamente utilizado nos planos dos 
gestores das cidades, onde são realizados estudos para analisar a cidade quanto a 
divisão em áreas que incidem diretrizes diferenciadas para o uso e a ocupação do 
solo, especialmente os índices urbanísticos. Alguns de seus principais objetivos são: 
Controle do crescimento urbano; Proteção de áreas inadequadas à ocupação urbana; 
Minimização dos conflitos entre usos e atividades. Neste contexto, verificou-se que 
os alunos apresentam dificuldades quanto a esses conhecimentos de zoneamento da 
cidade de Itacoatiara. Partindo desse pressuposto, é que o Projeto Zoneamento nos 
bairros de Itacoatiara: uma análise histórica-social possibilitará uma aprendizagem 
significativa a fim de oportunizar aos alunos visualizar por meio de mapas e maquete 
o zoneamento da referida cidade. O Município de Itacoatiara utiliza o Plano diretor 
do município, fixando seus conceitos, objetivos, diretrizes gerais, o município tem 
crescido bastante, novos bairros surgiram com o passar do tempo. Assim, será veri-
ficado os bairros existentes, assim como, suas características. Portanto, este projeto 
vem contribuir com o desenvolvimento dos alunos e também, com a sociedade onde 
terão 


