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A  

 
A presente pesquisa foi motivada dentro do meu ambiente de trabalho.  

Atuo  desde o ano de 2009, co 

Pedag I  do Rio de 

Janeiro (IFRJ),  oferecendo supo gico e educacional 

aos estudantes e professores d dio. A 

partir do ano de 2018, ao dividirmos as turmas de trabalho no Setor, passei a 

acompanhar o curso T  ao 8 ).  

das atividades profissionais voltadas para esse curso, solicitei 

entrada no Grupo de Trabalho ar, o que, durante a 

 do egresso, me levou a conhecer mais as demandas dos 

estudantes e professores.  De maneira mais abrangente e essencial e, conforme 

consta no documento preliminar do Grupo de Trabalho, o egresso do curso 

ole Ambiental deve  

 
(...) ser capaz de lidar com as dificuldades da vida em sociedade e 
as ques

integrand ncias e campos do 
 estar habilitado a participar de atividades 

de pesquisa, de modo que 
conhecimento e intervir no desenvolvimento das cadeias 
produtivas e das atividades organizacionais, estendendo seus 
b omunidade. Por fim, dever -se no mundo do 
trabalho de modo compromissado com o desenvolvimento 

 (Documento preliminar do perfil do egresso, anexo A, 
p. 57-59). 
 

Sendo assim, o processo de con  

rio possibilitaria 

de est -

s Tecnologia TIC) como 

ferramenta curricular. 

O presente trabalho se trata de ma.  

O artigo se , 

m este documento 

artigo, no ent  

Com o objetivo geral de investigar do processo da 



etiva de  

C e Ambiental, adotamos a metodologia de pesquisa 

participante (LE BOTERF, 1984) para proporcionar o protagonismo discente na

busca por  de problemas, com e  

ref

(FRIGOTTO, 2001); (L KACS, 1969); (RAMOS, 2008); e (RAMOS e CIAVATTA, 

2011),  (RAMOS, 2008), e 

educacional (MOLETTA, 2019); (KENSKI, 2012); e 

(OECHSLER et al., 2017), e a estrutura  do rio (NICHOLS, 

2005); (SOARES, 2007) e (  (2017).  A 

cole ca d

pe profissional integrada, logo, conceitos relacionados ao 

ensino integrado e dados no 

item 2.1.  Entendemos endizagem atraem a 

recurso 

educacional apresenta alguns s tratados no item 2.2.  O 

item 2.3 apresenta a necess

Trabalho organizado para garantir a abordagem pedag  do Produto 

Educacional.  Nesse item, abordamos, ainda

sobre o processo de objetifica , que pode incorrer na falta 

e compromisso com o meio ambiente.  al 

 e explorado .  

demonstrara

pro  de novos conhecimentos, com saberes interligados, 

cia da

 do Produto Educacional, adaptadas a diferentes contextos educativos;

e de novos estudos, com professores de diferente

utilizando o v  para o conhecimento 

globalizado e contextual  

 

 

  



- .  Tese apresentada ao Programa -
Multimeios do Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, para 

tador: Pro
Pessoa de Almeida Ramos. CAMPINAS, 2007. 
 
 

  PRODUTO EDUCACIONAL 

 
 

 

O Produto Educacional um v uzido 

coletivamente junto aos alunos ntrole Ambiental. Para 

pr amos 

disposto em oficinas, onde trabalhamos semanalmente o processo colaborativo 

 O Produto Educacional tem como finalidade contribuir de 

forma , reflexiva e contextual estudantes do Curso 

T  em Controle Ambiental. Propusemos atividades, no desenvolvimento das 

oficinas, que permitiram integrada acerca d , 

em 

Ambiental. Utilizamos urso potencializador da 

aprendizagem ao desenvolvermos coletivamente, por meio de proposta 

p inida, cacional.   do Produto Educacional 

na EPT se justifica por estar ade Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educa   (2012), onde temos como 

associados ao Produto Educacional:  

II -
 a tecnologia e a cultura como base da 

proposta po o- a e do desenvolvimento curricular; (...) 
VII -interdisciplinaridade asseg
pedag  de 

; VIII -
exibilidade e in

de 
 int  tica 

logias a ele vinculadas;
(BRASIL, 2012, p.2) 

 

Sendo assim, cas que sustentam o produto referem o

 (FRIGOTTO, 2001), a omnilateralidade
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(RAMOS, 2008)  (L KACS, 1969)

interdisciplinares (BRASIL, 2013), e o de recurso tec

aprendizagem (MOLETTA, 2019); (KENSKI, 2012); e (OECHSLER et al.,2017). 

EDUCAPES: 

SILVA, Barbara Aparecida Nunes; ROCHA, Marcelo Borges.  

Socioambiental -   

. EDUCAPES, 2020.  Dispon  

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/569507 

 Link para o f estudantes acerca do Produto 

Educacional: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb4pGabdHI1apxjehKwnTGda20P14

vNWxjImS1DjMyhrQ_og/viewform?usp=pp_url 

 

DESDOBRAMENTOS EM OUTROS PRODUTOS: 

1.  aprovada e desenvolvida 

  

Socioambiental ; 

EDUCAPES: 

SILVA, Barbara Aparecida Nunes; ROCHA, Marcelo Borges. Curso de 

  

SOCIOAMBIENTAL. EDUCAPES, 2020.  

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/569544 

2. Material textual utilizado nas oficinas; 

EDUCAPES: 

SILVA, Barbara Aparecida Nunes; ROCHA, Marcelo Borges.   MATERIAL 

-  .

EDUCAPES, 2020.  

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/569546 

3. Roteiro Final; 

EDUCAPES: 

SILVA, Barbara Aparecida Nunes; ROCHA, Marcelo Borges.  ROTEIRO - 

L.  EDUCAPES, 2020.  



http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/569545 

4. Mural virtual  PADLET - , hospedagem 

docume   material textual utilizado nas oficinas, do 

, e do roteiro final, para replicabilidade; 

EDUCAPES: 

SILVA, Barbara Aparecida Nunes; ROCHA, Marcelo Borges.  MURAL VIRTUAL 

NO PADLET - .  EDUCAPES, 

2020.  Dispon http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/569547 

5. Proposta de aprovada e desenvolvida  Workshop:

partir de v ocioambiental  

 Artigo resultante submetido, aprovado e 

apresentado - , io Pedro II, intitulado:  VIII 

  Projetos m 

uso das tecnologias digitais, io

(Revista Parcerias Digitais, publicada em 16/03/2020); 

 Link para acesso ao artigo da Revista Parcerias Digitais: 

https://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/parceriasdigitais/issue/view/151 

6. aprovada de c FPB -

, em parceria com o IFRJ; 

7. , em Trabalho

ed , da Revista Contexto & Edu , Qualis A2 em Ensino (aceito em:  

; 
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