
 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE RIBEIRÃO 

PRETO 

E.E. Bairro Francisco Castilho – Programa Ensino Integral 

 
 

 

BOAS PRÁTICAS 

 

 

 

 

Nome da escola: Escola Estadual Bairro Francisco Castilho  

 

Professora: Juliana Benfato Gimenes 

 

Nome da ação/prática: Quiz de perguntas e respostas e elaboração e produção de vídeos 

em Língua Inglesa 

 

Disciplinas envolvidas: Língua Inglesa, Geografia e Ciências  

 

Objetivo: Engajar os alunos para acompanhamento das aulas do CMSP e das aulas 

propostas no site Wix, bem como incentivar a oralidade em Língua Inglesa através da 

produção de vídeos sobre os temas estudados.  

 

Público Alvo: Ensino Médio  

 

Quantidade de alunos participantes: 30 a 40 alunos por semana 

 

Breve descrição da ação 

 

Faço o acompanhamento ao vivo com os alunos, das aulas do CMSP de Língua Inglesa, 

através do grupo de WhatsApp e após as aulas há as postagens de atividades no site da 

escola abordando a habilidade proposta a cada série. Durante esse período propus que os 

alunos fizessem vídeos em Inglês de até um minuto ou mais sobre os temas: My favorite 

movie (2ªsérie), My plans for the future (3ªsérie), E-waste (1ªsérie) onde os alunos 

empenharam-se de maneira muito satisfatória na elaboração dos vídeos e arriscaram-se a 

falar outro idioma e foi muito positivo o resultado. 

Os jogos do Kahoot também foram uma metodologia utilizada para incentivar a 

participação e aprendizagem dos alunos de maneira mais lúdica e saindo do senso comum 

e tem sido bastante positivo. Esses jogos compilam a aprendizagem e a habilidade 

proposta na aula e através de um Quiz os alunos testam seus conhecimentos.  

 

Insira uma evidência da ação sendo implementada. (fotos, link de vídeos, produções 

escritas, etc) 

 



https://download-

files.wix.com/_api/download/file?downloadToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJp

c3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoid

XJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2

VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTU5NzMyMDEyNywiZXhwIjoxNTk3MzIxMDM3L

CJqdGkiOiIyYWY5NzQzNmFjZmMiLCJwYXlsb2FkIjp7InBhdGgiOiIvcmF3LzE3ZjFjNV82OTg0MzFiN

WY2NmE0NWE1YTlmOGU0N2E2ZmNmY2FmZC5tcDQiLCJpbmxpbmUiOnsiZmlsZW5hbWUiOiJ

WSURfMjAyMDA1MTlfMTgyNDQzMzg3Lm1wNCJ9fX0.fM6cy8JgJLSxDxjuhVNg5z2yMiMD_Zd0l

OjMj5ejI78 

(Exemplo de um vídeo enviado para o Site, porém muitos alunos preferiram enviar-me 

pelo WhatsApp e Messenger) 

Jogos propostos no Kahoot 

https://kahoot.it/challenge/06235434?challenge-id=58c90249-df24-4fe0-86f0-

03278615c5f8_1597173006109  (Professions) 

https://kahoot.it/challenge/02620338?challenge-id=58c90249-df24-4fe0-86f0-

03278615c5f8_1597088249539  (Latitude and Longitude) 

https://kahoot.it/challenge/0492564?challenge-id=58c90249-df24-4fe0-86f0-

03278615c5f8_1597084074782  (Energy Sources) 

https://kahoot.it/challenge/05629935?challenge-id=58c90249-df24-4fe0-86f0-

03278615c5f8_1597082456328 (Stereotypes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://download-files.wix.com/_api/download/file?downloadToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTU5NzMyMDEyNywiZXhwIjoxNTk3MzIxMDM3LCJqdGkiOiIyYWY5NzQzNmFjZmMiLCJwYXlsb2FkIjp7InBhdGgiOiIvcmF3LzE3ZjFjNV82OTg0MzFiNWY2NmE0NWE1YTlmOGU0N2E2ZmNmY2FmZC5tcDQiLCJpbmxpbmUiOnsiZmlsZW5hbWUiOiJWSURfMjAyMDA1MTlfMTgyNDQzMzg3Lm1wNCJ9fX0.fM6cy8JgJLSxDxjuhVNg5z2yMiMD_Zd0lOjMj5ejI78
https://download-files.wix.com/_api/download/file?downloadToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTU5NzMyMDEyNywiZXhwIjoxNTk3MzIxMDM3LCJqdGkiOiIyYWY5NzQzNmFjZmMiLCJwYXlsb2FkIjp7InBhdGgiOiIvcmF3LzE3ZjFjNV82OTg0MzFiNWY2NmE0NWE1YTlmOGU0N2E2ZmNmY2FmZC5tcDQiLCJpbmxpbmUiOnsiZmlsZW5hbWUiOiJWSURfMjAyMDA1MTlfMTgyNDQzMzg3Lm1wNCJ9fX0.fM6cy8JgJLSxDxjuhVNg5z2yMiMD_Zd0lOjMj5ejI78
https://download-files.wix.com/_api/download/file?downloadToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTU5NzMyMDEyNywiZXhwIjoxNTk3MzIxMDM3LCJqdGkiOiIyYWY5NzQzNmFjZmMiLCJwYXlsb2FkIjp7InBhdGgiOiIvcmF3LzE3ZjFjNV82OTg0MzFiNWY2NmE0NWE1YTlmOGU0N2E2ZmNmY2FmZC5tcDQiLCJpbmxpbmUiOnsiZmlsZW5hbWUiOiJWSURfMjAyMDA1MTlfMTgyNDQzMzg3Lm1wNCJ9fX0.fM6cy8JgJLSxDxjuhVNg5z2yMiMD_Zd0lOjMj5ejI78
https://download-files.wix.com/_api/download/file?downloadToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTU5NzMyMDEyNywiZXhwIjoxNTk3MzIxMDM3LCJqdGkiOiIyYWY5NzQzNmFjZmMiLCJwYXlsb2FkIjp7InBhdGgiOiIvcmF3LzE3ZjFjNV82OTg0MzFiNWY2NmE0NWE1YTlmOGU0N2E2ZmNmY2FmZC5tcDQiLCJpbmxpbmUiOnsiZmlsZW5hbWUiOiJWSURfMjAyMDA1MTlfMTgyNDQzMzg3Lm1wNCJ9fX0.fM6cy8JgJLSxDxjuhVNg5z2yMiMD_Zd0lOjMj5ejI78
https://download-files.wix.com/_api/download/file?downloadToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTU5NzMyMDEyNywiZXhwIjoxNTk3MzIxMDM3LCJqdGkiOiIyYWY5NzQzNmFjZmMiLCJwYXlsb2FkIjp7InBhdGgiOiIvcmF3LzE3ZjFjNV82OTg0MzFiNWY2NmE0NWE1YTlmOGU0N2E2ZmNmY2FmZC5tcDQiLCJpbmxpbmUiOnsiZmlsZW5hbWUiOiJWSURfMjAyMDA1MTlfMTgyNDQzMzg3Lm1wNCJ9fX0.fM6cy8JgJLSxDxjuhVNg5z2yMiMD_Zd0lOjMj5ejI78
https://download-files.wix.com/_api/download/file?downloadToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTU5NzMyMDEyNywiZXhwIjoxNTk3MzIxMDM3LCJqdGkiOiIyYWY5NzQzNmFjZmMiLCJwYXlsb2FkIjp7InBhdGgiOiIvcmF3LzE3ZjFjNV82OTg0MzFiNWY2NmE0NWE1YTlmOGU0N2E2ZmNmY2FmZC5tcDQiLCJpbmxpbmUiOnsiZmlsZW5hbWUiOiJWSURfMjAyMDA1MTlfMTgyNDQzMzg3Lm1wNCJ9fX0.fM6cy8JgJLSxDxjuhVNg5z2yMiMD_Zd0lOjMj5ejI78
https://download-files.wix.com/_api/download/file?downloadToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTU5NzMyMDEyNywiZXhwIjoxNTk3MzIxMDM3LCJqdGkiOiIyYWY5NzQzNmFjZmMiLCJwYXlsb2FkIjp7InBhdGgiOiIvcmF3LzE3ZjFjNV82OTg0MzFiNWY2NmE0NWE1YTlmOGU0N2E2ZmNmY2FmZC5tcDQiLCJpbmxpbmUiOnsiZmlsZW5hbWUiOiJWSURfMjAyMDA1MTlfMTgyNDQzMzg3Lm1wNCJ9fX0.fM6cy8JgJLSxDxjuhVNg5z2yMiMD_Zd0lOjMj5ejI78
https://download-files.wix.com/_api/download/file?downloadToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTU5NzMyMDEyNywiZXhwIjoxNTk3MzIxMDM3LCJqdGkiOiIyYWY5NzQzNmFjZmMiLCJwYXlsb2FkIjp7InBhdGgiOiIvcmF3LzE3ZjFjNV82OTg0MzFiNWY2NmE0NWE1YTlmOGU0N2E2ZmNmY2FmZC5tcDQiLCJpbmxpbmUiOnsiZmlsZW5hbWUiOiJWSURfMjAyMDA1MTlfMTgyNDQzMzg3Lm1wNCJ9fX0.fM6cy8JgJLSxDxjuhVNg5z2yMiMD_Zd0lOjMj5ejI78
https://download-files.wix.com/_api/download/file?downloadToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTU5NzMyMDEyNywiZXhwIjoxNTk3MzIxMDM3LCJqdGkiOiIyYWY5NzQzNmFjZmMiLCJwYXlsb2FkIjp7InBhdGgiOiIvcmF3LzE3ZjFjNV82OTg0MzFiNWY2NmE0NWE1YTlmOGU0N2E2ZmNmY2FmZC5tcDQiLCJpbmxpbmUiOnsiZmlsZW5hbWUiOiJWSURfMjAyMDA1MTlfMTgyNDQzMzg3Lm1wNCJ9fX0.fM6cy8JgJLSxDxjuhVNg5z2yMiMD_Zd0lOjMj5ejI78
https://kahoot.it/challenge/06235434?challenge-id=58c90249-df24-4fe0-86f0-03278615c5f8_1597173006109
https://kahoot.it/challenge/06235434?challenge-id=58c90249-df24-4fe0-86f0-03278615c5f8_1597173006109
https://kahoot.it/challenge/02620338?challenge-id=58c90249-df24-4fe0-86f0-03278615c5f8_1597088249539
https://kahoot.it/challenge/02620338?challenge-id=58c90249-df24-4fe0-86f0-03278615c5f8_1597088249539
https://kahoot.it/challenge/0492564?challenge-id=58c90249-df24-4fe0-86f0-03278615c5f8_1597084074782
https://kahoot.it/challenge/0492564?challenge-id=58c90249-df24-4fe0-86f0-03278615c5f8_1597084074782
https://kahoot.it/challenge/05629935?challenge-id=58c90249-df24-4fe0-86f0-03278615c5f8_1597082456328
https://kahoot.it/challenge/05629935?challenge-id=58c90249-df24-4fe0-86f0-03278615c5f8_1597082456328


 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE RIBEIRÃO 

PRETO 

E.E. Bairro Francisco Castilho – Programa Ensino Integral 

 
 

 

BOAS PRÁTICAS 

 

 

Nome da escola: Escola Estadual Bairro francisco Castilho 

 

Professor: Marcos Vinicius Ferreira Neves 

 

Nome da ação/prática: Vídeo aulas (live) Educação Física 

 

Disciplinas envolvidas: Educação Física 

 

Objetivo: Contribuir e engajar os alunos  com as aulas do CMSP, e das aulas propostas no site 

Wix, bem como incentivar a prática de Exercícios Físicos 

  

 

Público Alvo: Alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

 

Quantidade de alunos participantes: 20 a 30 alunos 

 

Breve descrição da ação. 

 

Durante esse período de isolamento social, as aulas são gravadas pelo Centro de Mídias 

de São Paulo, CMSP e enviadas atividades no próprio site da escola (Wix site), para um 

maior apoio aos alunos em relação as habilidades a serem cumpridas. As lives são feitas 

quinzenalmente pelo Google Meet, onde os alunos desenvolvem a parte prática de 

Educação Física que está sendo trabalhada no bimestre. Essa ação faz com que eles 

realizem exercícios físicos em tempo real através de minha mediação, trazendo assim 

alguns benefícios nesse momento de isolamento, evitando estresse e ansiedade. O tempo 

de aula é de 45 minutos, onde os alunos fazem alongamentos e exercícios funcionais. 

 

 

Insira uma evidência da ação sendo implementada. (fotos, link de vídeos, produções 

escritas, etc) 
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BOAS PRÁTICAS 

 

 

Nome da escola: 

E.E Bairro Francisco Castilho 

Professor:Edgar Siqueira de Oliveira 

 

Nome da ação/prática: (opcional) 

Cultivo de fungos 

Disciplinas envolvidas:  

Ciências 

 

Objetivo: 

Analisar a reprodução de fungos, e elaborar questão problema. 

 

Público Alvo: 

Alunos do 8 Ano 

 

Quantidade de alunos participantes: 

36 alunos 

Breve descrição da ação. 

Essa prática foi realizada de maneira remota onde o aluno teve que utilizar seu 

protagonismo e autonomia para desenvolver a atividade. Ele deveria observar e 

acompanhar o experimento durante uma semana seguindo o roteiro abaixo. 

Coloque uma fatia de pão de fôrma em cada prato e deixe-as por alguns minutos ao ar 

livre. 

Borrife um pouco de água sobre uma delas, mantendo a outra seca. 

Envolva os pratos com filme plástico separadamente. Identifique-os pelo tipo de 

tratamento (umedecido ou seco), usando as etiquetas ou pedaços de papel. 

Deixe o material repousando fora da geladeira por dois ou três dias. 

Com o auxílio da lupa ou câmera celular com zoom observe o que aconteceu com as 

fatias de pão. 

Corte as fatias de pão ao meio e observe os miolos, também com o auxílio da lupa ou 

câmera de celular. 

Segue as evidências 



 

 

 

Insira uma evidência da ação sendo implementada. (fotos, link de vídeos, produções 

escritas, etc) 
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BOAS PRÁTICAS 

 

Nome da escola: Escola Estadual Bairro Francisco Castilho  

 

Nome da ação/prática: Video Aula com uso de simuladores 

 

Disciplinas envolvidas: Física, Química e Práticas Experimentais 

 

Objetivo: Fortalecer as habilidades trabalhadas no CMSP de forma prática e lúdico  

 

Público Alvo: Ensino Médio  

 

Quantidade de alunos participantes: 80 a 90 alunos  

 

Breve descrição da ação. 

Na postagem de atividade aos alunos, faço um apanhado da habilidade en questão e 

procuro usar simuladores para apresentar de maneira mais materialista aos alunos temas 

dos quais eles apresentam dificuldade.  

Utilizo nessas vídeo aulas alguns instrumentos tecnologicos e plataformas.  

- Computador com Web cam  

- Plataforma Phet  

- Programa Ocam 

O programa Ocam faz a gravação da aula que faço utilizando a plataforma phet.  

 

Insira uma evidência da ação sendo implementada. (fotos, link de vídeos, produções 

escritas, etc) 

 

Links das atividades postadas no site da escola, em que usei essa prática  

https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/fis-prof-andrea-

4/situacoes-de-equilibrio 

https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/qui-prof-andrea-

3/reagentes-em-excesso 

https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/qui-prof-andrea-

3/balanceamento-de-equacoes-quimicas 

https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/fis-prof-andrea-

5/magnetismo-e-forca-de-campo 

https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/fis-prof-andrea-

3/propriedades-eletricas-e-circuitos 

https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/fis-prof-andrea-4/situacoes-de-equilibrio
https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/fis-prof-andrea-4/situacoes-de-equilibrio
https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/qui-prof-andrea-3/reagentes-em-excesso
https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/qui-prof-andrea-3/reagentes-em-excesso
https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/qui-prof-andrea-3/balanceamento-de-equacoes-quimicas
https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/qui-prof-andrea-3/balanceamento-de-equacoes-quimicas
https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/fis-prof-andrea-5/magnetismo-e-forca-de-campo
https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/fis-prof-andrea-5/magnetismo-e-forca-de-campo
https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/fis-prof-andrea-3/propriedades-eletricas-e-circuitos
https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/fis-prof-andrea-3/propriedades-eletricas-e-circuitos
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BOAS PRÁTICAS 

 

 

Nome da escola: Escola Estadual Bairro Francisco Castilho  

 

Nome da ação/prática: Quiz de perguntas e respostas 

 

Disciplinas envolvidas: Física e Química  

 

Objetivo: Engajar os alunos para acompanhamento das aulas do CMSP e verficar o 

nível de compreensão dos conteúdos abordados na aula.  

 

Público Alvo: Ensino Médio  

 

Quantidade de alunos participantes: 30 a 40 alunos por semana 

 

Breve descrição da ação. 

Faço o acompanhamento ao vivo com os alunos, das aulas do CMSP de Física e 

Química, através do grupo de WhatsApp. Durante a aula, faço interações nos momentos 

de perguntas e discutos dúvidas quando elas aparecem.  

Após a aula envio aos alunos um quiz feito por mim usando a plataforma Kahoot, 

envolvendo as habilidades trabalhadas na aula. Deixo o jogo aberto cerca de 2 a 3 dias 

para que os alunos que não acompanharam a aula ao vivo possam fazer nos próximos 

dias e interagir com o jogo também. 

Insira uma evidência da ação sendo implementada. (fotos, link de vídeos, produções 

escritas, etc) 
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Nome da escola: E.E. Bairro Francisco Castilho 

 

Nome do professora: Roberta Trancho Cardieri 

 

Nome da ação/prática: Aula individualizada e auxilio à alunos com maior dificuldade. 

 

Disciplinas envolvidas: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Protagonismo Juvenil, 

Tecnologia e Orientação de Estudo. 

 

Objetivo: Orientar  e auxiliar  os alunos com maiores dificuldades de realizarem as 

atividades postadas na plataforma da escola. tornando assim ativa sua participação e 

realização das atividades on-lines. 

 

Público Alvo: 7º anos A/B 

 

Quantidade de alunos participantes: seis alunos; dois deles são todos os dias. e os outros,  

três vezes na semana, porém atendo todos individualmente, que solicitam ou aparentam 

dúvidas nas realizações das atividades de Língua Portuguesa e Língua Inglesa. No 3º 

Bimestre pretendo extender às aulas individualizadas para mais alunos que possuem 

dificuldades. 

 

Breve descrição da ação. 

A aula individualizada teve iniciativa através da Busca Ativa, ao iniciar o contato com os 

alunos, buscando e cobrando o cumprimento, participação das atividades e presença nas 

aulas do Centro de Mídias -SP, percebi que os alunos com maiores dificuldades, não 

conseguiam realizar sozinhos as atividades on-line da plataforma Wixsite, e as tarefas 

trabalhadas no CMSP e no caderno do aluno. Então, pensando em ações efetivas iniciei 

as aulas individualmente através de chamada de vídeo pelo aplicativo WhatsApp. As 

primeiras aulas iniciamos com a organização de um roteiro de estudos e agenda para 

combinarmos horários das aulas individuais, com o horário de aulas do CMSP. Nas aulas 

individualizadas o aluno relata suas dificuldades e dúvidas em relação as atividades 

postadas na plataforma da escola. Com meu auxílio criamos uma rotina de estudos, 

realizações das atividades e retomadas de conteúdos das aulas do CMSP. As aulas são 

muito gratificantes para todos. Aprendemos à distância como ensinar um aluno com maior 

dificuldade de aprendizagem, a efetivar as tarefas e criar uma organização pessoal. O 

objetivo é manter os alunos com maiores dificuldades, ativos e participativos das aulas 

on-line, das entregas de tarefas e cumprimento de suas  responsabilidades.  



 

 

Insira uma evidência da ação sendo implementada. (fotos, link de vídeos, produções 

escritas, etc) 
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Nome da escola: Escola Estadual Bairro Francisco Castilho  

 

Professor: Andrea do Amaral Carvalho Bezerra Schiavetto 

 

Nome da ação/prática: Aula Prática Ao Vivo  

 

Disciplinas envolvidas: Práticas Experimentais - Física e Química  

 

Objetivo: Apresentar as habilidades de maneira prática  

 

Público Alvo: Ensino Médio  

 

Quantidade de alunos participantes: 20 a 30 alunos ao vivo, os demais assistiam pelo 

site da escola depois 

 

Breve descrição da ação. 

Foi marcado com os alunos horários de aulas Ao Vivo utilizando a plataforma Meet e 

apresentado a eles experiemntos que abrodavam as habilidades do bimestre. Essas aulas 

foram gravadas para serem postadas no site da escola, tendo em vista que nem todos os 

alunos poderiam assistir ao vivo 

Insira uma evidência da ação sendo implementada. (fotos, link de vídeos, produções 

escritas, etc) 

 

Alguns links de atividades onde estão presentes as gravações dessas aulas Ao Vivo 

https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/pratica-de-quimica-

3/combustao 

https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/pratica-de-fisica-

1/termodinamica 

 

https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/pratica-de-quimica-3/combustao
https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/pratica-de-quimica-3/combustao
https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/pratica-de-fisica-1/termodinamica
https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/pratica-de-fisica-1/termodinamica
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Nome da escola: EE Bairro Francisco Castilho 

 

Nome do Professor(a): Andrea Regina Giantomassi 

 

Nome da ação/prática: Aula gravada no Power Point e no aplicativo de leitura Bigvu 

 

Disciplinas envolvidas: Matemática 

 

Objetivo: Ajudar o aluno a tornar-se consciente das estratégias e regras empregadas, e, 

dessa forma, melhorar a sua capacidade de aprender ao longo do período da pandemia 

 

Público Alvo: Alunos da  2ª série do EM 

 

Quantidade de alunos participantes: 30 alunos. 

 

Breve descrição da ação. 

 O BIGVU é um aplicativo do celular no qual escrevemos um texto e lemos como se 

fosse uma matéria de jornalismo no momento da filmagem.  

 A aula  é gravada no Power Point- office 365;  com a experiência da rotina do professor 

na  produção de slides  a gravação se dá apenas ao acessar  inserir, gravação de tela, 

neste momento a tela do programa passa ser uma lousa e ao lado fica o rosto do 

professor explicando as atividades. 

 

Insira uma evidência da ação sendo implementada. (fotos, link de vídeos, produções 

escritas, etc) 

Link da atividade BIGVU 

https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/mat-prof-andrea-g-

2/atividade-3-deslocamento-de-matriz 

 

 
 

https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/mat-prof-andrea-g-2/atividade-3-deslocamento-de-matriz
https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/mat-prof-andrea-g-2/atividade-3-deslocamento-de-matriz


Aula gravada pelo Power Point 

Link https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/mat-prof-andrea-g-

2/atividade-3-deslocamento-de-matriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/mat-prof-andrea-g-2/atividade-3-deslocamento-de-matriz
https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/mat-prof-andrea-g-2/atividade-3-deslocamento-de-matriz
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Nome da escola: EE Bairro Francisco Castilho 

Nome do professor(a): Andrea Regina Giantomassi 

 

Nome da ação/prática: Aula gravada no Power Point e no aplicativo de leitura Bigvu 

 

Disciplinas envolvidas: Prática Experimentais de Ciências. 

 

Objetivo: Ajudar o aluno a tornar-se consciente das estratégias e regras empregadas, e, 

dessa forma, melhorar a sua capacidade de aprender ao longo do período da pandemia 

 

Público Alvo: Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 

 

Quantidade de alunos participantes: 60 alunos. 

Breve descrição da ação. 

O Wordwall é um recurso tecnológico no qual são preparadas atividades personalizadas 

através de quizzes, competição, jogo de palavras e muito mais. 

Na prática de experiências de Ciências foi realizado dois jogos através do site Wordwall 

para realização contextualizada de leitura de texto e repostas com brincadeiras, com 

determinação de tempo e raciocínio e a correção instantânea. 

 

Insira uma evidência da ação sendo implementada. (fotos, link de vídeos, produções 

escritas, etc). 

 

Link da atividade  do Wordwall 

https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/pratica-de-ciencias-

4/atividade-1-industria-4-0-hora-de-brincar 

 

 Acerte a toupeira 

https://wordwall.net/pt/embed/924be8f55d794018ad7270ba0f480a7a?themeId=49&tem

plateId=45 

https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/pratica-de-ciencias-4/atividade-1-industria-4-0-hora-de-brincar
https://peicravinhos.wixsite.com/franciscocastilho/atividades/pratica-de-ciencias-4/atividade-1-industria-4-0-hora-de-brincar
https://wordwall.net/pt/embed/924be8f55d794018ad7270ba0f480a7a?themeId=49&templateId=45
https://wordwall.net/pt/embed/924be8f55d794018ad7270ba0f480a7a?themeId=49&templateId=45


 

Palavras cruzadas 

https://wordwall.net/pt/embed/f79c7997c9e549ce83bbfc0316990a30?themeId=1&templateI

d=11 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pt/embed/f79c7997c9e549ce83bbfc0316990a30?themeId=1&templateId=11
https://wordwall.net/pt/embed/f79c7997c9e549ce83bbfc0316990a30?themeId=1&templateId=11
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Nome da escola:E.E. Bairro Francisco Castilho 

 

Nome: Ana Claudia de Toledo da Silva 

 

Nome da ação/prática: Aula no meet – Power point sobre Potenciação e Função 

Exponencial  e a elaboração do jogo Torre de Hanói, onde se inicia  a introdução de 

função exponencial através do Jogo torre de Hanói. 

 

Disciplinas envolvidas: Matemática 

 

Objetivo:Conhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento e 

decrescimento. 

 

Público Alvo:1ª serie do Ensino Médio 

 

Quantidade de alunos participantes: 35 

 

Breve descrição da ação. 

Foi elaborado um Power point sobre a habilidade trabalhada e a aula foi realizada 

através do Meet. O aluno deverá construir sua torre de Hanói e fazer as atividades 

solicitadas com o mínimo de jogadas possíveis. Através do jogo, o aluno deve peceber a 

introdução de função exponencial. 

Insira uma evidência da ação sendo implementada. (fotos, link de vídeos, produções 

escritas, etc) 
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Nome da escola:E.E. Bairro Francisco Castilho 

 

Nome do profesor:Ana Claudia de Toledo da Silva 

 

Nome da ação/prática: Dragonlearn -  Portal educacional para o ensino,  de jovens e 

crianças,  interativo com base em exercícios e tarefas em forma de jogos. 

 

Disciplinas envolvidas: Matemática 

 

Objetivo: Compreender as operações com radicais 

 

Público Alvo:9º 

 

Quantidade de alunos participantes: 35 

 

Breve descrição da ação. 

O Dragonlearn é uma plataforma on line, o aluno consegue aprender jogando. São jogos 

de games, onde a cada passagem de fase vai aumentando ao grau de dificuldade da 

habilidade desenvolvida. 

 

 

Insira uma evidência da ação sendo implementada. (fotos, link de vídeos, produções 

escritas, etc) 
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Nome da escola: Escola Estadual Bairro Francisco Castilho. 

 

Nome do Professor: Everaldo dos Reis Marques. 

 

Nome da ação/prática: Formulários de questões e atividades (Google Forms) 

 

Disciplinas envolvidas: Matemática (6º ano) e Biologia para o Ensino Médio. 

 

Objetivo: Engajar os alunos para acompanhamento das aulas do CMSP e o plantão de 

dúvidas feito no Google Meet ou via Whatssap. 

 

Público Alvo: Minhas turmas do Ensino Médio de Biologia e o 6º ano A em 

Matemática. 

 

Quantidade de alunos participantes:  

- Alunos por semana do 6º ano em matemática-- Consigo interagir de maneira produtiva 

com pelo menos 17 alunos. 

- Alunos por semana dos 1ºs anos A e B em Biologia-- Consigo interagir de maneira 

produtiva com pelo menos 40 alunos. 

- Alunos por semana do 2º ano A em Biologia-- Consigo interagir de maneira produtiva 

com pelo menos 25 alunos. 

- Alunos por semana do 3º ano A em Biologia-- Consigo interagir de maneira produtiva 

com pelo menos 17 alunos. 

 

Breve descrição da ação. 

Faço o acompanhamento ao vivo com os alunos, das aulas do CMSP de Matemática e 

Biologia, através do grupo de WhatsApp. Vou dando dicas e respondendo a dúvidas. 

Fiz uma pesquisa de opinião e foi muito bem avaliada pelos alunos esse modo de 

“avaliá-los” a interagir com eles. 

Após a aula envio aos alunos um link do formulário em questão, com atividades 

relevantes e referentes as habilidades trabalhadas. 

Insira uma evidência da ação sendo implementada. (fotos, link de vídeos, produções 

escritas, etc. 



 

Abaixo exemplo da pesquisa de opinião que fiz. 

 
 

Abaixo exemplos de alguns formulários que criei: 

 
 

Participações dos 1º anos em biologia. (42 alunos) 



 
 

Participação do 3º ano em biologia 

 
 

Participação do 6º ano em Matemática. 
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Nome da escola: E.E. Bairro Francisco Castilho 

 

Nome do Professor: Sandro Heleno 

 

Nome da ação/prática: (opcional) 

 

Disciplinas envolvidas: História 

 

Objetivo: Compreender a historicidade do conceito de igualdade e seu fundamento 

iluminista. 

 

Público Alvo: 8ª Série EF 

 

Quantidade de alunos participantes: 70 

 

Breve descrição da ação: Após uma aula em que, entre exposições e debates, analisamos 

o racismo como uma visão de mundo que organiza a sociedade como uma técnica de 

poder que produz desigualdade. Propomos aos estudantes,escrevermos mensagens de 

apoio ao jogador malinês Moussa Marega, vítima de racismo em um jogo de futebol da 

liga portuguesa em fevereiro deste ano. Para tanto, postaríamos as mensagens através da 

rede social deste professor. 

 

Insira uma evidência da ação sendo implementada. (fotos, link de vídeos, produções 

escritas, etc): 
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Nome da escola: E.E. Bairro Francisco Castilho 

 

Nome do Professor: Sandro Heleno  

 

Nome da ação/prática: (opcional) 

 

Disciplinas envolvidas: Filosofia e Sociologia 

 

Objetivo: Exercitar a imaginação sociológica do estudantes enquanto levantamos 

informações sobre seu conhecimento prévio a respeito do bullying. 

 

Público Alvo: 1°, 2° e 3° séries EM 

 

Quantidade de alunos participantes: 130 

 

Breve descrição da ação: Proposta de uma narrativa sobre bullying, em que o estudante 

seria livre para criar uma história ou relatar algo que experenciou. 

 

Insira uma evidência da ação sendo implementada. (fotos, link de vídeos, produções 

escritas, etc): 
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Nome da escola: E.E. Bairro Francisco Castilho 

 

Nome do Professor: Marcelo Almeida 

 

Nome da ação/prática: (opcional) 

 

Disciplinas envolvidas: Geografia 

 

Objetivo: Analisar as desigualdades relativas ao conhecimento técnico e tecnológico 

produzido pelas diversas sociedades em diferentes circunstâncias espaço-temporais 

 

Público Alvo: 1ª Série EM 

 

Quantidade de alunos participantes: 70 

 

Breve descrição da ação. 

Após leitura e interpretação de texto de contextualização e interpretação da charge Iphone 

X Iphome, os alunos foram orientados a elaborarem uma charge que evidenciasse 

tecnologia e suas múltiplas desigualdades 

 

Insira uma evidência da ação sendo implementada. (fotos, link de vídeos, produções 

escritas, etc) 

 

Hyngrid Costa Sabino 1B  

 



 

Stephany Padovani Marques 1A 
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Nome da escola: E.E. Bairro Francisco Castilho 

 

Nome do Professor: Marcelo Almeida 

 

Nome da ação/prática: (opcional) 

 

Disciplinas envolvidas: Geografia 

 

Objetivo: Avaliar a importância da distribuição dos recursos naturais e da biodiversidade 

nos diversos biomas brasileiros 

 

Público Alvo: 7º Ano EF 

 

Quantidade de alunos participantes: 70 

 

Breve descrição da ação. 

 

Após leitura e interpretação de texto e da visualização do mapa físico sobre "Biomas 

Brasileiros", os alunos teriam como opção fazer um mapa mental ou um vídeo explicativo 

sobre o tema. 

 

Aluno: Gabriel Salvador Bubio 7A 

Insira uma evidência da ação sendo implementada. (fotos, link de vídeos, produções 

escritas, etc) 

 

Gabriel Salvador Bubio_7A_Geografia_Biomas_1 

https://drive.google.com/file/d/1M8bSIxXVI2sV9sIL-

cqRFzIRu2EV04q2/view?usp=sharing 

Gabriel Salvador Bubio_7A_Geografia_Biomas_2 

https://drive.google.com/file/d/1ObxQXU7xup9ltO8-

kGFlya2yiJxykuZg/view?usp=sharing 

Gabriel Salvador Bubio_7A_Geografia_Biomas_3 

https://drive.google.com/file/d/1SNBb0Cd53ORwjLCLhhwtQHIkQP06Rpjr/view?usp=

sharing 

https://drive.google.com/file/d/1M8bSIxXVI2sV9sIL-cqRFzIRu2EV04q2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M8bSIxXVI2sV9sIL-cqRFzIRu2EV04q2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ObxQXU7xup9ltO8-kGFlya2yiJxykuZg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ObxQXU7xup9ltO8-kGFlya2yiJxykuZg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SNBb0Cd53ORwjLCLhhwtQHIkQP06Rpjr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SNBb0Cd53ORwjLCLhhwtQHIkQP06Rpjr/view?usp=sharing


 

 

 

 

 


