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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 DO IFRJ/Campus Avançado Mesquita 

 

Nome da Instituição/Campus: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio de Janeiro (IFRJ)/Campus Avançado Mesquita. 

CNPJ do Campus: 10.952.708/0001-04 

Diretor Geral do Campus: Grazielle Rodrigues Pereira 

Endereço do Campus: Av. Baronesa de Mesquita, SN - Centro, Mesquita - RJ,  

26582-000  

Cidade: Campus Avançado Mesquita Estado: Rio de Janeiro 

CEP: 20260-100 

Telefone: (21) 2797-2516 

Site da Instituição: www.ifrj.edu.br 

Nome do Reitor: Paulo Roberto de Assis Passos 

Endereço eletrônico (e-mail) do gabinete do reitor: gr@ifrj.edu.br 

Pró- Reitoria de Extensão: Francisco José Montório Sobral 

Diretoria de Desenvolvimento Institucional e Expansão: Marcos José Clivatti Freitag 

 

1.2 DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

 

Proponente: Maylta Brandão dos Anjos 

Campus ou unidade de ensino onde está lotado: Campus Avançado Mesquita 

Cargo/Função: Diretora de Ensino 

Matrícula SIAPE: 14.593-70 

CPF: 766.792.257-87 

Telefone: (21) 988732179 

Endereço eletrônico (e-mail): maylta.anjos@ifrj.edu.br 
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Equipe envolvida na elaboração do projeto: 

 

Nome: Maylta Brandão dos Anjos 

Campus: Campus Avançado Mesquita 

Participação: Docente 

e-mail: maylta.anjos@ifrj.edu.br 

 

Nome: Valéria da Silva Lima 

Campus: Campus Avançado Mesquita 

Participação: Docente 

e-mail: valeriaslima8910@yahoo.com.br 

 

 

 

2. DADOS GERAIS DO CURSO 

 

Nome do curso: CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUA DA DE 

CONTADOR DE HISTÓRIAS  

Eixo tecnológico:  Desenvolvimento Educacional e Social 

Carga horária total: 160 horas 

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo 

Classificação: ( x ) Formação inicial (  ) Formação continuada 

Número de vagas por turma: 40, sendo 1 turma 

Frequência da oferta do curso: de acordo com a demanda 

Periodicidade das aulas: uma vez por semana, quinta-feira das 08:00 às 17:00hrs 

Modalidade da oferta: Presencial 

Turno: diurno 
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3. JUSTIFICATIVA  

 

Vivemos num contexto de mutações constantes, desvalorização humana e 

consumismo exacerbado que invade nosso imaginário social com ideologias de 

produção em massa. Diante disso, os seres humanos cada vez mais se distanciam do 

exercício do pensar caminhando em direção ao conformismo, a passividade não crítica e 

aceitação de pensamentos impostos por organizações governamentais. Colocar o ser 

humano no centro do processo de discussão é um caminho de incentivar a leitura para 

além do código escrito, ampliando a linguagem para diversas áreas discursivas, na qual 

a educação dialógica e as trocas interativas nas contações de histórias contribuirão para 

a emancipação humana, o despertar da consciência crítica e a tomada de decisão sobre 

as questões existenciais. Além de conferir, a quem participa do processo, um momento 

lúdico e artístico que abre canais de compreensão aos fatores vivenciados na prática da 

vida e do entrosamento das ações e fenômenos dela. 

De acordo com o artigo 1° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 

9394/1996, compreendemos que, a educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais (BRASIL, 1996). Logo, esta proposta visa fornecer 

oportunidades para a comunidade local, momentos de formação e discussão por meio de 

diversos tipos de textos em práticas de contação de histórias. 

Os textos perpassam nosso dia a dia e as diversidades textuais produzem 

diferentes sentidos em nossas relações com os outros, assim as linguagens textuais 

precisam ser estudadas, lidas, relidas a partir da arte de contação de histórias para 

constituirmos melhores no mundo e em nossa ação humana e profissional.  

Dessa forma, propomos um curso que trabalhe com o oficio de contação de 

histórias que é uma comunicação milenar. Civilizações antigas já utilizavam as 

contações para perpetuação dos saberes, da culinária, cultura, religião e modos de vida. 

Embora a agitação do tempo atual que emerge dos dados da contemporaneidade  

e da modernidade ofusque nossos sentidos e emoções, precisamos investir nas leituras e 

assim incentivarmos a leitura de mundo, como dizia Paulo Freire, a fim de 
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contribuirmos para um mundo mais justo, igualitário e crítico que faça a leitura 

impregnada da realidade posta nesse mesmo mundo. 

Incentivar as diversas leituras, por meio de práticas de contação de histórias é 

um processo de aproximação entre a Instituição educativa e a sociedade com o intuito 

de garantir a interação e comunicação social. Sendo assim, o IFRJ Campus Avançado 

Mesquita oferecerá essa formação continuada capacitando a população a trabalhar na 

área de práticas de contação de histórias em diferentes contextos, colocando em foco 

sensibilidade, arte e ensino como tripé da divulgação científica no campo artístico. 

Destarte, arte e ciência se coadunam na contação de história. 

Para garantir que as práticas de contação de histórias sejam acessíveis e 

praticadas no uso social, o curso propõe difundi-las à comunidade, para que de tal modo 

possam interagir, no sentido da acessibilidade necessária à participação em sociedade. 

 

 

4. OBJETIVOS DO CURSO 

 

• Iniciar o processo de capacitação para pessoas que desejem incentivar a reflexão 

e a imaginação, desenvolvendo habilidade de comunicação, a partir de práticas 

de contação de histórias, abarcando a ciência, a tecnologia e a sociedade numa 

concepção crítica da realidade. 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

• Trabalhar novas abordagens pedagógicas auxiliando a contação de histórias em 

diferentes espaços de ensino. 

• Orientar na perspectiva da cidadania, da sociedade e da divulgação científica no 

Imaginário Social. 

• Propiciar a reflexão e a interação social, com contos que tenham a Ciência como 

processo de pensamento e transformação. 

• Oferecer acesso à prática de contação de história para diversos públicos. 
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• Qualificar o público alvo a conhecer e utilizar diversos tipos de textos para a 

contação de histórias. 

• Iniciar a formação de contadores de Histórias para atuar em espaços distintos da 

educação formal, informal e não formal, sobretudo os espaços de divulgação 

científica. 

 

5. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

 

Ao final do curso, o aluno estará capacitado para: 

 

Estabelecer relação com a contação de história no sentido da cidadania, sociedade e 

ciência. 

Auxiliar a comunidade escolar em suas demandas de contação de história. 

Reconhecer o processo histórico que envolve a atuação profissional do contador, 

reconhecendo o sujeito aluno no processo de escolarização e descoberta do mundo da 

ciência no seu imaginário social. 

Ampliar a participação cidadã no processo e no acesso aos recursos de aprendizagem da 

contação de história; 

Atuar em diferentes espaços educacionais para atender a toda a comunidade no processo 

de aprendizagem, lançando mão às demandas de contação de história. 

 

 

6. POSSÍVEIS ÁREAS DE ATUAÇÃO  

 

Diferentes espaços educativos que atendam ao público que se relacione ao processo 

ensino-aprendizagem como: escolas, hospitais, museus, praças, eventos, orfanatos, 

asilos, igrejas, centros culturais, bibliotecas, entre outros. 
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7. DIFERENCIAIS DO CURSO 

 

O curso “Contador de Histórias - Contando Histórias, interagindo com 

Ciência e sociedade para a divulgação científica” é um curso de qualificação 

profissional que visa a formação de profissionais para atuarem nas áreas relacionadas à 

contação de histórias, que objetivam o processo ensino-aprendizagem na sua 

flexibilização de práticas educacionais para todos os públicos.   

O curso foi concebido em temas que englobam os seguintes assuntos: Arte do 

Contador de Histórias, suas possibilidades, atuações na sociedade e aproximações com 

os textos. Atribuições de um contador de histórias. Fundamentos metodológicos para o 

contador a partir da Leitura do livro Textos & Pretextos de Celso Sisto. Apresentação de 

diversidades textuais para escolha do acervo e público-alvo (crianças, adultos, idosos, 

doentes). Inclusão de histórias de divulgação científica, afro-brasileiras, africanas, 

indígenas, imagéticas e poesias no acervo do contador, bem como a inserção do samba 

como recurso musical de ensino e contação de histórias.  

 

 

8. PRÉ-REQUISITOS E MECANISMOS DE ACESSO AO CURSO 

 

 O candidato ao curso deverá preencher as exigências do Edital específico, devendo 

possuir como requisito, no mínimo, Ensino Fundamental Completo e ser maior de 18 

anos. O acesso ao curso dar-se-á por meio de processo seletivo com edital específico, e 

ocorrerá da seguinte forma: todos os inscritos dentro do período de inscrição, por meio a 

ser divulgado em edital e que estejam de acordo com os pré-requisitos do curso serão 

convocados para a Aula Magna do Curso FIC de Contador de Histórias, no qual será 

apresentada a Proposta Pedagógica do Curso. Antes do final da palestra, serão 

recolhidas as assinaturas dos presentes que estejam interessados em fazer o curso após a 

explanação. Em seguida, será realizado um sorteio com os 40 nomes para a primeira 

seleção. Aos que não forem sorteados na primeira seleção, será realizado um novo 

sorteio para definir a ordem de classificação na lista de espera de candidatos. 
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9. MATRIZ CURRICULAR 

 

A matriz curricular do curso FIC de “Contador de Histórias - Contando Histórias, 

interagindo com Ciência e sociedade para a divulgação científica” na modalidade 

presencial, está organizada por eixos temáticos, com uma carga horária total de 160 

horas. Vale salientar que os componentes curriculares que compõem a matriz estão 

articulados, fundamentados numa perspectiva interdisciplinar e orientados pelo perfil 

profissional de conclusão, ensejando uma formação técnico-humanística que atenda às 

demandas do processo ensino-aprendizagem na vertente de uma melhor formação 

profissional sensível ao mundo, à vida e ao outro. 

 

10. EMENTÁRIO 

 

O quadro abaixo descreve a matriz curricular do curso e, a seguir, é apresentado as 

ementas. 

 

EIXO I – Eixo de Conhecimento Fundamental 20% (32h) 

Disciplina 1: A oralidade e a história da ciência - elementos para 

contação de histórias  

CH: 16h 

Docente: Marta Ferreira Abdala Mendes  

EMENTA 

Expor histórias que agucem atividades interativas e busquem na história da ciência e 

situações específicas à prática da contação de histórias.  

 

ATIVIDADES DE ESTUDO DIRIGIDO 

Exposição de filmes, visitas à Instituições de formação de leitores e contadores de histórias, 

prática de leitura individual e/ou em grupo, discussão e construção de novas histórias, bem 

como a apropriação de técnicas para a atuação como contador 

OBJETIVO GERAL 

Analisar o universo da história da ciência para compreendermos as práticas pedagógicas da 
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contação de histórias que envolvam ciência e sociedade. 

BIBLIOGRAFIA 

BRANDÃO, Ana Paula (Coord.). Modos de interagir. Rio de Janeiro: Fundação Roberto 

Marinho, 2006.  

 

Disciplina 2: Contando história e ciência sem preconceito - linguística 

e os Fundamentos metodológicos para o contador de histórias  

CH: 16h 

Docente: Giselle Botelho  

EMENTA 

Abordar como os arranjos linguísticos e metodológicos que acontecem no campo da 

ciência no que auxilia e no que entrava o contador de história. Trabalhar a questão 

linguísticos e metodológica com leitura de textos interdisciplinares que abranjam 

metodologias da ciência na mediação e no uso de imagens dos livros buscando aproximar 

contadores e ouvintes através da língua. 

ATIVIDADES DE ESTUDO DIRIGIDO  

Exposição de filmes, visitas à Instituições de formação de leitores e contadores de histórias, 

prática de leitura  individual e/ou em grupo, discussão e construção de novas histórias, bem 

como a apropriação de técnicas para a atuação como contador. 

OBJETIVO GERAL 

Compreender as práticas metodológicas da contação de história na educação, analisando 

as metodologias de ação para contação de história. 

BIBLIOGRAFIA 

ABREU, M. Quem não lê e não escreve, da vida pouco desfruta, porém... In:_________. 

Estado de Leitura. Campinas: Mercado de Letras/Associação de Leitura do Brasil, 1999  

DIAS, Marina Célia Moraes M. & NICOLAU, Marieta Lúcia Machado (Orgs). Oficinas de 

sonho e realidade na formação do educador da infância. Campinas, SP: Papirus, 2003. 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Autores Associados: Cortez, 1989. 

VILLARDI, Raquel. Ensinando a gostar de ler: formando leitores para a vida inteira. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 1997. 

 



 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio de Janeiro. 

 

 

11 

 

 

 

 

EIXO II -  Eixo de Educação, Identidade, Cultura e Cidadania 10% (16h) 

Disciplina 3: Inclusão de textos imagéticos, indígenas, afro-brasileiros e 

africanos em práticas de contação de histórias em contos, fábulas e mitos 

CH: 16h 

Docente: Valéria da Silva Lima e Maria Neide Andrade Almeida  

EMENTA 

Apresentar histórias que agucem atividades interativas e busquem no universo  

indígena, afro-brasileiro e africano, pedagogia específica à prática da contação de 

histórias. Realizar trabalhos de contação de histórias com textos imagéticos que agucem 

as estruturas abstratas e genéricas do imaginário social. 

ATIVIDADES DE ESTUDO DIRIGIDO  

Exposição de filmes, visitas à Instituições de formação de leitores e contadores de histórias, 

prática de leitura individual e/ou em grupo, discussão e construção de novas histórias, bem 

como a apropriação de técnicas para a atuação como contador. 

OBJETIVO GERAL 

Analisar diversas histórias para compreendermos, com propriedade histórica, a realidade 

dos povos indígenas, africanos e afrodescendentes. Analisar texto visual, sonoro e gestual, 

observando as práticas pedagógicas no processo de contação de histórias. 

BIBLIOGRAFIA 

ABRAMOVICH, Fanny. Literatura infantil: gostosuras e bobices. São Paulo: Scipione, 

1995.  

LAJOLO, M.; ZILBERMAN, R. Literatura infantil brasileira: história e histórias. São 

Paulo: Ática, 1999.  

LEMINSKY, P. Desmontando o frevo. Cantatas literárias. 3 ed. São Paulo: Brasiliense, 

1983.  

LIPPI, Elisiane; FINK, Alessandra. A arte de contar histórias: perspectivas teóricas e 

práticas. Vivências, Frederico Westphalen, Vol. 8, n. 14, p. 20-31, maio/2012. 

MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura afro-brasileira. São Paulo: Contexto, 

2007. 
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NEDER, Divina; ALMEIDA, Érica, et al. Importância da contação de histórias como 

prática educativa no cotidiano escolar. Pedagogia em Ação, Belo Horizonte, Vol. 1, n. 1, 

p. 61-64, jan./jun. 2009.  

 

EIXO III – Eixo de Vivência no Mundo do Trabalho 10% (16h) 

Disciplina 4: Arte do Contador de Histórias e suas possibilidades de 

atuações na sociedade  

CH: 16h 

Docente: Valéria Lima  

EMENTA 

Analisar como se constrói o conceito de Arte do Contador de Histórias, buscando o 

sentido cidadão e suas possibilidades, por meio de histórias que analisem as atuações 

acontecidas na sociedade. Análise das possibilidades e atuações do Contador de Histórias na 

sociedade. Atividade de estudo dirigido: exposição de vídeo e consulta a legislação. 

ATIVIDADES DE ESTUDO DIRIGIDO  

 Exposição de filmes, visitas à Instituições de formação de leitores e contadores de histórias,  

prática de leitura  individual e/ou em grupo, discussão e construção de novas histórias, bem 

como a apropriação de técnicas para a atuação como contador. 

OBJETIVO GERAL 

Trabalhar possibilidades e atuações do Contador de Histórias para ampliar conceitos de 

humanidade e cidadania na sociedade. 

BIBLIOGRAFIA 

BUSATTO, C. Contar e encantar: pequenos segredos da narrativa. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2003.  

MIGUEZ, Fátima. Nas arte-manhas do imaginário infantil. 14. ed. Rio de Janeiro: Zeus, 

2000.  

VIEIRA, Isabel Maria de Carvalho. O papel dos contos de fadas na construção do 

imaginário infantil. In: Revista criança - do professor de educação infantil, v. 38, p. 10, 

2005. 
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EIXO IV – Núcleo de Qualificação Profissional 60% (96h) 

Disciplina 5: Técnicas de contação de histórias   CH: 22h 

Docente: Valéria da Silva Lima e Maria Neide Andrade Almeida  

EMENTA 

Orientar para a compreensão e produção de histórias, trabalhando conceitos e técnicas na 

contação de histórias que configurem a prática profissional do contador nos diferentes 

espaços de lazer, conhecimentos e aprendizagens. 

 

ATIVIDADES DE ESTUDO DIRIGIDO  

 Exposição de filmes, visitas à Instituições de formação de leitores e contadores de histórias,  

prática de leitura  individual e/ou em grupo, discussão e construção de novas histórias, bem 

como a apropriação de técnicas para a atuação como contador 

OBJETIVO GERAL 

Apresentar as principais variações de contação para a compreensão e produção de 

técnicas que atendam às demandas de cotação ode histórias 

BIBLIOGRAFIA: 

BUSATTO, Cléo. Contar e encantar: pequenos segredos da narrativa. 3. ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2003.  

COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil: teoria, análise, didática. São Paulo: Moderna, 

2009. 

FRITZEN, Celdon; CABRAL, Gladir da Silva (Org.). Infância: Imaginação e Infância em 

debate. Campinas: Papirus, 2007. 

RODRIGUES, Edvânia Braz Teixeira. Cultura, arte e contação de histórias. Goiânia, 2005. 

Disciplina 6:  Diversidades textuais e escolha de acervo  CH: 22 h 

Docente: Ludmila Nogueira da Silva  

EMENTA 

Apresentar as diversidades textuais na contação de história. Iniciando uma discussão sobre 

como se deve proceder a escolha de acervo na contação de história 

 

ATIVIDADES DE ESTUDO DIRIGIDO  

 Exposição de filmes, visitas à Instituições de formação de leitores e contadores de histórias,  
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prática de leitura  individual e/ou em grupo, discussão e construção de novas histórias, bem 

como a apropriação de técnicas para a atuação como contador . 

OBJETIVO GERAL 

Compreender, com clareza, quem é este profissional e as suas atribuições na escolha de 

acervo. 

BIBLIOGRAFIA 

DEUS, M.F.; LONGHINI, M.D. Contação de Histórias problematizadoras para o 

Ensino De Astronomia a crianças dos Primeiros Anos Do Ensino Fundamental. ANAIS. 

II Simpósio Nacional de Educação em Astronomia. São Paulo, 24 a 27 de julho de 2012. 

p. 243-250.  

CUNHA, Gabriela Duarte. A importância da contação de histórias e da leitura em voz 

alta para crianças em fase de alfabetização. Círculo Fluminense de Estudos Filológicos 

e Linguísticos. Cadernos do CNLF, Vol. XVII, Nº 06. Rio de Janeiro: CiFEFiL, p. 182, 

2013. 

 

 

 

 

Disciplina 7: Histórias de divulgação científica em atividades interativas  

  

CH: 20 h 

Docentes:  Ana Paula Gonzaga do Nascimento Maranhão e 

Ludmila Nogueira 

 

EMENTA 

Incentivar a contação de histórias com textos de divulgação científica, favorecendo a 

produção de novas leituras. 

 

ATIVIDADES DE ESTUDO DIRIGIDO  

 Exposição de filmes, visitas à Instituições de formação de leitores e contadores de histórias, 

prática de leitura individual e/ou em grupo, discussão e construção de novas histórias, bem 

como a apropriação de técnicas para a atuação como contador. 

OBJETIVO GERAL 
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Sensibilizar o aluno com questões importantes para os textos de divulgação científica em 

atividades interativas que tenham pedagogia específica à essa prática. 

BIBLIOGRAFIA: 

BRITO, Fátima (Org.). Ciência e Público. Rio de Janeiro: Casa da Ciência, 2002. 

CHALMERS. A. F. O que é Ciência Afinal? São Paulo: ed. Brasiliense, 1997.  

VILLARDI, Raquel. Ensinando a gostar de ler: formando leitores para a vida inteira. Rio de  

Janeiro: Qualitymark, 1997. 

Disciplina 8: Contando e contextualizando a história do Brasil em 

samba e outros ritmos  

CH: 16h 

Docente: Sérgio Gramático Júnior  

EMENTA 

Trabalhar elementos advindos do samba que podem contribuir na contação de história 

para maior compreensão dos fatos históricos. Os sambas de teor político-social servirão 

para contextualizar a narrativa e serão executados por meio de mídia digital. 

 

ATIVIDADES DE ESTUDO DIRIGIDO  

 Exposição de filmes, visitas à Instituições de formação de leitores e contadores de histórias,  

prática de leitura  individual e/ou em grupo, discussão e construção de novas histórias a 

partir da análise do samba e  apropriação de técnicas para a atuação como contador e ou 

cantador de histórias. 

OBJETIVO GERAL 

Apresentar fatos históricos que levam à compreensão mais fina da Primeira República, 

Revolução de 30, Estado Novo, República Nova, Ditadura Militar e Nova República, 

para maior contextualização da realidade sociopolítica e cultural dos contadores de 

história. 

Narrar a história da República do Brasil, utilizando a música como recurso didático e 

atrativo, mostrando que o compositor popular é também um narrador de fatos históricos, 

um contador de histórias. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BELLOCHIO, Claúdia Ribeiro. Educação Musical: olhando e construindo na Formação e 
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Ação de professores. Revista da ABEM, Porto Alegre: Associação Brasileira de Educação 

Musical, nº6, p.41-47, set.2001. 

LEOPOLDI, José Sávio. Escola de Samba, ritual e sociedade. Petrópolis: Vozes, 1978 

SODRÉ, Muniz. Samba, o dono do corpo. Rio de Janeiro, Mauad, 2008. 

SOUZA, Jussara (Org.). Música, cotidiano e educação. Porto. Alegre: Programa de Pós-

Graduação em Música da UFGRS, 2000. 

VIANNA, Hermano. O mistério do samba. Rio de Janeiro: Zahar/UFRJ, 1995 

 

Disciplina 9:  O  meio ambiente e a sustentabilidade nas poesias e no 

ato da contação de histórias  

CH: 16h 

Docente: Maylta Brandão dos Anjos  

EMENTA 

Expor histórias que agucem atividades interativas e busquem no universo ambiental 

textos poéticos que trabalhem a sustentabilidade de forma específica no ato de contar 

histórias. Estimular a oralidade, a  memória e a reflexão dos fatos sociais, por meio da 

contação. 

ATIVIDADES DE ESTUDO DIRIGIDO  

 Exposição de filmes, visitas à Instituições de formação de leitores e contadores de histórias,  

prática de leitura  individual e/ou em grupo, discussão e construção de novas histórias a 

partir da análise do samba e  apropriação de técnicas para a atuação como contador e ou 

cantador de histórias. 

OBJETIVO GERAL 

Utilizar histórias diversas que tragam do conceito ambiental textos poéticos que trabalhem a 

pedagogia da sustentabilidade como elemento de sensibilidade e ampliação da visão do 

mundo, promovendo atividades interativas que atuem com poesias em textos relacionados 

à natureza e à preservação dela. 

BIBLIOGRAFIA 

ABRAMOVICH, F. Literatura infantil, gostosuras e bobice. São Paulo: Scipione, 2004. 

ALVES, R. A menina e o pássaro encantado. 17 ed. São Paulo: Loyola, 2009. 

DOHME, Vania & DOHME Walter. Ensinando a Criança a Amar a Natureza. Rio de 

Janeiro, Editora Vozes, 2009. 
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MATOS, Cyro de. Vinte poemas do rio. Ed. bilíngüe. Trad. De Manuel de Portela. 

Ilhéus: Editus, 2001.. 

 

 

 

 

11. PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS  

 

    As aulas serão ministradas seguindo os planos de aula desenvolvidos pelos 

professores responsáveis pelos eixos temáticos. As aulas serão interativas, com a 

utilização de práticas de contação de histórias e outras atividades lúdicas. Os alunos 

terão acesso ao material desenvolvido pelo professor para cada um dos módulos. Este 

material terá como objetivo situar os alunos no andamento do curso e servir como base 

para realização das tarefas propostas nos planejamentos de aula. 

 

 

12. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será feita segundo a competência e articulação de cada eixo temático, 

considerando-se a frequência e a apresentação de trabalhos, ao final ou ao longo do 

curso. Serão analisados durante a avaliação do trabalho final: conhecimento técnico, 

incluindo a multi e a interdisciplinaridade do curso; clareza das informações; 

criatividade e envolvimento dos alunos no desenvolvimento da atividade, envolvimento 

e competência na articulação teórico e prática com o tema.  

 

 

13. FINS DE APROVAÇÃO/CERTIFICAÇÃO 

 

O aluno, para estar apto à certificação, deverá ser frequente às aulas em no mínimo 75% 

(setenta e cinco por cento) da carga horária total de cada módulo, caso contrário estará 

reprovado por falta de frequência. A reprovação e, consequentemente, a não 
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certificação, também acontecerão caso o aluno não entregue ou tenha o trabalho de 

avaliação reprovado. 

 

 

14. RECUPERAÇÃO 

 

A avaliação de aprendizagem do curso não se utilizará de aplicação de tarefas 

avaliativas com a finalidade de recuperar notas não alcançadas por alunos em algum dos 

módulos. 

 

 

15. INFRAESTRUTURA 

 

As instalações disponíveis para o curso conterão sala de aula com carteiras individuais 

para cada aluno, biblioteca em construção, data show e banheiros, masculino e 

feminino. A biblioteca em construção está equipada com o acervo bibliográfico 

necessário para a formação do aluno e contempla materiais necessários para a prática 

dos componentes curriculares. 

 

16. MECANISMOS QUE POSSAM PERMITIR A PERMANÊNCIA, O  ÊXITO E 

A CONTINUIDADE DE ESTUDOS DO DISCENTE  

 

Visando ainda garantir a permanência e o êxito, aos alunos que apresentarem 

dificuldade de aprendizagem será disponibilizado, pelos professores, apoio pedagógico. 

Incentivar-se-á a montagem de grupos de estudos, a fim de minimizar as dificuldades 

individuais encontradas no decorrer do processo de aprendizagem. 

Além disso, caberá ao professor de cada eixo temático informar, à secretaria acadêmica, 

a relação de alunos não frequentes. Esses dados contribuirão para que essa equipe trace 

estratégias preventivas e de reintegração dos ausentes. Vale ressaltar que durante todo o 

curso, os alunos serão motivados a prosseguir seus estudos por meio dos demais cursos 

ofertados pelo IFRJ. 
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17. CERTIFICAÇÃO 

 

Após conclusão do curso o estudante receberá o Certificado de Qualificação 

Profissional no Curso de Formação Inicial e Continuada de Contador de Histórias, 160 

horas. 
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                                                Sugestões de Leituras para Contadores 

 

Ler e Contar, Contar e Ler- Francisco Gregório Filho 

Literatura Infantil, Gostosuras e bobices- Fanny Abramovich 

A importância do ato de ler- Paulo Freire 

Incentivando o amor pela leitura- Eugene H. Cramer e Marrieta Castle 

 


