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Descrição: Como organizar o caderno de pesquisa ou caderno de campo, e quais informações devem e podem ser

escritas no caderno que sejam de relevantes para o projeto e o andamento da pesquisa.

Participantes Max:  15 

Local: IFRS Campus Osório 

Horário: 26/9 - 9h às 12h 

Nível de Ensino: Ensino Médio e Ensino Médio Técnico; 

Ministrantes:

Ministrante 1: Patricia Ramos Xavier - IFRS

Mini-Curso Caderno de pesquisa

Descrição: Como organizar o caderno de pesquisa ou caderno de campo, e quais informações devem e podem ser

escritas no caderno que sejam relevantes para o projeto e o andamento da pesquisa.

Participantes Max:  15 

Local: IFRS Campus Osório 

Horário: 26/9 - 9h às 12h 

Nível de Ensino: Ensino Médio e Ensino Médio Técnico; 

Ministrantes:

Ministrante 1: Patricia Ramos Xavier - IFRS

Mini-Curso Caderno de pesquisa

Descrição: O minicurso tem o objetivo de mostrar os processos de criação, produção e finalização de um CD (ou

musicas separadas) através do viés de um Home-Studio, ou seja, utilizando equipamentos de baixo custo aliado ao

conhecimento e estudo dos aplicativos pra gravação e de música. A DAW utilizada para o minicurso será o Pro Tools.

E o curso abordará os processos de pré-produção, produção, gravação, mixagem e masterização in box.

Participantes Max:  15 

Local: IFRS Campus Osório 

Horário: 26/9 - 14h as 17h 

Nível de Ensino: Ensino Médio e Ensino Médio Técnico; Ensino Superior; Pós-Graduação; 

Mini-Curso Como produzir um CD através de um Home-Studio



Ministrantes:

Ministrante 1: Bruno Serra Acosta - IFRS - Campus Osório

Descrição: Educom Mais é uma plataforma gratuita de busca de recursos digitais de aprendizagem que reúne os

melhores conteúdos da internet e fomenta a criação e o compartilhamento de conhecimento entre docentes,

estudantes e gestores escolares. São mais de 6 mil games, vídeos, infográficos, animações e simuladores que

podem ser utilizados por quem deseja aprender e ensinar utilizando a tecnologia.

Participantes Max:  15 

Local: Laboratório de Informática do IFRS Campus Osório 

Horário: 26/9 - 9h às 10:30 

Nível de Ensino: Ensino Superior; Pós-Graduação; 

Ministrantes:

Ministrante 1: Eliane Soares da Silva - Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul - 27ª CRE

Ministrante 2: Marinice Cordeiro Noya - SEDUC

Ministrante 3: Neuza Ramos Wagner - SEDUC

Mini-Curso EDUCOM

Descrição: O KAHOOT é uma plataforma de aprendizagem baseada em jogos, usada como tecnologia educacional

em escolas e outras instituições educacionais. Seus jogos de aprendizagem, "kahoots", são testes de múltipla

escolha que permitem a geração de usuários e podem ser acessados via navegador da web. O Quiz é baseado em

uma ferramenta que possibilita uma fácil elaboração das questões bem como o uso de um amplo banco de práticas

pedagógicas já elaboradas por outras pessoas vinculadas ao mesmo. Os alunos respondem às questões e

instantaneamente são acompanhados pelos professores. As oficinas serão ministradas aos alunos de ensino

fundamental, séries finais, professores e publico em geral. Sendo necessário uso da internet, um datashow, e

aparelhos que se conectem a sites, não necessitando de nenhum aplicativo específico instalado anteriormente.

Participantes Max:  15 

Local: Laboratório de Informática do IFRS Campus Osório 

Horário: 26/9 - 9h às 12h 

Nível de Ensino: Ensino Fundamental; Ensino Superior; Pós-Graduação; Ensino Médio e Ensino Médio Técnico;

Ensino Fundamental; 

Ministrantes:

Ministrante 1: Maruí Samuel Friederich dos Santos - NTE- 24 CRE - Cachoeira do Sul

Ministrante 2: Nilzo Paulo Machado - SEDUC

Mini-Curso KAHOOT

Descrição: O mini-curso baseia-se em mostrar noções básicas em neurociências bem como seus métodos de

Mini-Curso Métodos de estudo em neurociências e a neurobiologia do sono



estudo a partir da pesquisa em animais e humanos. Da mesma maneira, o mini-curso irá abordar o estudo do ritmo

biológico que mais possui dúvidas da ciência, O Sono. Serão abordados tópicos envolvendo a neurobiologia do sono

e seus enfoques no estresse e psicologia.

Participantes Max:  15 

Local: IFRS Campus Osório 

Horário: 26/9 - 14h as 17h 

Nível de Ensino: Ensino Médio e Ensino Médio Técnico; Ensino Superior; Pós-Graduação; 

Ministrantes:

Ministrante 1: CAMILLA LAZZARETTI - UNICNEC - Centro Universitário Cenecista de Osório

Ministrante 2: Leonardo Guimarães - UNICNEC - Centro Universitário Cenecista de Osório

Descrição: Selecionar os métodos e procedimentos a serem utilizados é uma das principais etapas da realização de

uma pesquisa científica. O minicurso “Métodos Qualitativos de Pesquisa em Ciências Sociais” objetiva apresentar a

metodologia de pesquisa qualitativa e as principais técnicas de coleta utilizadas na realização de estudos

acadêmicos dos cursos das áreas de ciências sociais e ciências sociais aplicadas. É voltado para alunos e alunas de

graduação e especialização do IFRS Campus Osório e demais instituições de ensino. Seu foco será a utilização

desses métodos de pesquisa para a elaboração de artigos, trabalhos de conclusão de curso (TCC) e monografias.

Resumidamente, o curso será organizado em duas partes. Na primeira, será realizada uma apresentação teórica

sobre metodologia de pesquisa, que versará sobre o delineamento e definição do método da pesquisa, conforme os

seus objetivos, seguida da escolha do método de pesquisa adequado (estudo de caso, pesquisa-ação, etnografia,

pesquisa bibliográfica e documental) e, por fim, as técnicas de coleta de informações relacionadas, como

documentos, entrevistas, grupo focal e observação. Os conceitos teóricos serão elucidados de forma breve, com o

auxílio de exemplos para a sua contextualização. Na segunda parte, os métodos de coleta de informações

“entrevista” e “grupo focal” serão trabalhados de forma prática, por meio de exercícios de simulação com o grupo de

participantes, orientado pelas ministrantes. O curso abordará ainda os aspectos relacionados com a ética, a

validação e a confiabilidade da pesquisa científica. Os participantes receberão uma lista de bibliografias indicadas,

além de textos de apoio para posterior aprofundamento no tema.

Participantes Max:  15 

Local: IFRS Campus Osório 

Horário: 26/9 - 14h as 17h 

Nível de Ensino: Ensino Superior; Pós-Graduação; 

Ministrantes:

Ministrante 1: Aline Mendonça Fraga - IFRS

Ministrante 2: Catia Eli Gemelli - IFRS Campus Osório/UFRGS

Mini-Curso Métodos Qualitativos de Pesquisa em Ciências Sociais

Descrição: Historicamente, enquanto grupo social à margem da participação dos processos sociais e políticos na

Mini-Curso Mulheres unidas, mulheres de luta! Como o movimento de
mulheres organizadas pode mudar a sociedade.



esfera pública, as mulheres vêm buscando ampliar o reconhecimento de seus direitos e reduzir as relações de

discriminação nas quais estão inseridas. Grande parte dos seus esforços ocorreu e ainda ocorre através da

organização em movimentos sociais, de caráter feminista das mais variadas vertentes teóricas. Podemos definir

como movimentos sociais as ações coletivas, constituídas por diferentes atores sociais que, articuladas em torno de

uma pauta ou demanda específica, buscam mudanças nas relações sociais, sejam elas demandas por direitos,

reconhecimento ou maior participação política, entre outras questões. Segundo pesquisas recentes, o Brasil tem um

dos movimentos de mulheres mais estruturados da América Latina, cuja multiplicidade de redes está presente, tanto

no campo como na cidade, em níveis municipal, estadual e federal. Através de coletivos autônomos, organizações

não governamentais, sindicatos, associações civis ou religiosas, partidos políticos e centro acadêmicos ou grêmios

estudantis, as mulheres constituem núcleos de debate, articulação e luta por reconhecimento, acesso à participação

social ou a direitos em suas comunidades, o que acaba por impactar e transformar a sociedade como um todo, ao

modificar não apenas a realidade concreta, mas contribuir para uma mudança de atitudes, de cultura e de

pensamentos sobre o seu lugar e papel no mundo. O minicurso tem por objetivo de refletir sobre o papel social das

mulheres para a construção da sociedade mais inclusiva e igualitária. De forma específica, busca debater as

questões ligadas aos movimentos sociais, em especial o movimento organizado das mulheres e o papel destes

movimentos para o fortalecimento da cidadania feminina e da emancipação das mulheres frente à sociedade em que

vivem. Com isso, espera-se provocar a sensibilização das pessoas participantes para a importância da participação

das mulheres em espaços decisórios, nas mais diversas instâncias da vida social. Assim como pretende-se

estimular às pessoas participantes, especialmente às mulheres, para a participação e engajamento, de maneiras

variadas e em diferentes esferas de ação social, em debates e grupos cujas questões fortaleçam o exercício da sua

cidadania. Partindo de técnicas interativas e com colaboração das pessoas participantes, a proposta se constrói, a

partir de debates atuais e casos concretos nos quais as mulheres estão articuladas no debate público e sobre pautas

que lhes interessem diretamente. A estrutura da atividade está organizada como uma roda de conversa, horizontal e

aberta, na qual questões serão propostas pela ministrante do curso, mas com espaço para que o grupo possa

participar e contribuir nos diálogos. Entre o público-alvo, o minicurso é dirigida à comunidade em geral, pessoas

jovens e adultas, estabelecido o limite máximo de 25 vagas para uma melhor condução das atividades. Para o

desenvolvimento da atividade se fará necessário o uso de recursos multimídia (tela com projetor de imagens, som e

caixas acústicas), quadro branco, papel e canetas. A atividade tem duração estimada de 4h/aula, dividida em dois

tempos e será realizada, preferencialmente, no turno da tarde.

Participantes Max:  15 

Local: IFRS Campus Osório 

Horário: 26/9 - 14h as 17h 

Nível de Ensino: Ensino Médio e Ensino Médio Técnico; Ensino Superior; Pós-Graduação; 

Ministrantes:

Ministrante 1: Janaina de Souza Bujes - UFRGS

Descrição: O sexismo, a homofobia e o machismo matam. O sexismo, a homofobia e o machismo interrompem

sonhos, realizações, desejos, estruturam violências, assédios, silenciam, anulam, apagam vidas e histórias. O

cenário atual brasileiro tem se demonstrado extremamente intolerante, violento e discursivamente machista e

homofóbico de uma forma explícita. Esse minicurso consiste em debates acerca dessas violências, buscando

Mini-Curso “Nenhuma a menos”: debate sobre violências de gênero e lutas
por direitos!



desconstruir argumentos que estipulam uma naturalidade das relações e processos sociais. Para construirmos uma

postura crítica acerca dos direitos humanos, precisamos entendê-los a partir das reivindicações por justiça, por

igualdade, por liberdade, por dignidade. Direitos humanos referem-se às situações de miséria, de intolerância, de

poluição, de violência. Não podemos separar direitos humanos da cidadania e da luta por alimento, por moradia, por

trabalho; da luta por igualdade entre homens e mulheres, por igualdade entre diferentes culturas, pelo respeito das

diferentes religiões. Na indagação sobre os direitos humanos, a relação de gênero torna-se específica deste

minicurso. No intuito de aprofundar a relação de direito nas lutas de gênero, parte-se da noção de diferença e

isonomia. Além de reconhecer ou aceitar as diferenças de gênero, é preciso, conforme Guacira Lopes Louro

examinar as formas através das quais as diferenças são produzidas e nomeadas, identificando o fundamento das

violências que cercam nossas relações. A metodologia proposta visa a construção de debates, uma participação

ativa e, almeja, descontruir inferiorizações e promover a cultura de direitos. O minicurso está relacionado ao Núcleo

de Pesquisas e Estudos em Gênero e Sexualidade (NEPGS) do campus Osório e integra as bolsistas dos projetos de

extensão: “Educação em direitos humanos – Voluntariado e cidadania”; “Direitos humanos: lutas contra sexismos e

racismo na escola” e dos projetos de pesquisa “Mulheres na informática: resgatando protagonismos” e “Gênero em

debate: violências contra as mulheres do Brasil” realizados no IFRS-Osório.

Participantes Max:  15 

Local: IFRS Campus Osório 

Horário: 26/9 - 9h às 12h 

Nível de Ensino: Ensino Médio e Ensino Médio Técnico; Ensino Superior; Pós-Graduação; 

Ministrantes:

Ministrante 1: KATHLEN LUANA DE OLIVEIRA - IFRS Osório

Ministrante 2: NATÁLIA DE MATOS DARIVA - IFRS Osório

Descrição: Objetos educacionais representam recursos para apoiar o trabalho dos professores em sala de aula. Eles

foram idealizados para tornar a aprendizagem mais acessível para os alunos, pois apresentam características

lúdicas que encantam os alunos. São representados por jogos digitais, simulações, filmes que conduzem o aprendiz

a interagir construindo conhecimentos de forma autônoma.

Participantes Max:  15 

Local: Laboratório de Informática do IFRS Campus Osório 

Horário: 26/9 - 10:30h às 12h 

Nível de Ensino: Ensino Médio e Ensino Médio Técnico; Ensino Superior; Pós-Graduação; 

Ministrantes:

Ministrante 1: Eliane Soares da Silva - Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul - 27ª CRE

Mini-Curso OBJETOS EDUCACIONAIS EM FLASH

Descrição: Esta oficina busca introduzir o participante aos conhecimentos necessários para futuros projetos de

construção de sistemas digitais autômatos e interativos. Com ênfase na prática e na experimentação, o participante

poderá conhecer as principais estruturas lógicas de programação e utilizar diversos componentes eletrônicos. Ao

Mini-Curso OFICINA BÁSICA DE AUTOMAÇÃO COM ARDUINO



longo da oficina serão desenvolvidas, através da plataforma Arduino, diversas experiências que utilizam as novas

tecnologias para gerar soluções criativas e inovadoras para problemas reais. Tópicos abordados: Introdução a

Plataforma Arduino Conceitos básicos de eletricidade Prototipagem em protoboard Exemplos de Projetos Conceitos

básicos de eletrônica e programação em C

Participantes Max:  15 

Local: Largo dos Estudantes 

Horário: 25/9 - 9h às 12h 

Nível de Ensino: 

Ministrantes:

Descrição: Esta oficina busca introduzir o participante aos conhecimentos necessários para futuros projetos de

construção de sistemas digitais autômatos e interativos. Com ênfase na prática e na experimentação, o participante

poderá conhecer as principais estruturas lógicas de programação e utilizar diversos componentes eletrônicos. Ao

longo da oficina serão desenvolvidas, através da plataforma Arduino, diversas experiências que utilizam as novas

tecnologias para gerar soluções criativas e inovadoras para problemas reais. Tópicos abordados: Introdução a

Plataforma Arduino Conceitos básicos de eletricidade Prototipagem em protoboard Exemplos de Projetos Conceitos

básicos de eletrônica e programação em C

Participantes Max:  15 

Local: Largo dos Estudantes 

Horário: 25/9 - 14h às 17h 

Nível de Ensino: Ensino Médio e Ensino Médio Técnico; Ensino Superior; Pós-Graduação; Ensino Fundamental; 

Ministrantes:

Ministrante 1: Marcelo Farias Brandão - Eeem Profa Célia Flores Lavra Pinto

Mini-Curso OFICINA BÁSICA DE AUTOMAÇÃO COM ARDUINO

Descrição: O debate sobre política no Brasil ganhou uma grande projeção nos últimos anos, fomentado pelo

advento das redes sociais e dos meios de comunicação de massa. De fato, a manifestação do pensamente e o

acesso à informação, aliado à maior facilidade no compartilhamento de mensagens e notícias propiciou um grande

volume de dados sobre questões sobre governo, poder, corrupção, voto e outros termos relacionados com a questão

política. No entanto, tal panorama não denota necessariamente uma melhoria qualitativa nos discursos, o quais

muitas vezes apresentam-se vazios de conteúdos e carregados de senso comum, falácias e discursos de ódio. Posto

isso, temos neste curso o objetivo geral de propiciar uma reflexão crítica sobre o conceito de política, alicerçado

análise dos principais termos relacionados ao mesmo em contraponto ao senso comum que vigora em grande parte

dos discursos propagados. De início, há a necessidade de apurar a própria noção da palavra "política" desde sua

raiz etimológica, vinculada à ideia de cidadania na Grécia clássica. Outros termos igualmente importantes como

governo, poder, democracia e Estado também serão abordados à luz do debate filosófico. Aos termos esquerda e

direita, no tocante à ideologia política, serão dedicadas análises desde a perspectiva histórica até sua definição real,

visto que atualmente são expressões muito utilizadas, embora pouco compreendidas. Finalmente, serão estudadas

Mini-Curso O que o facebook não te ensinou (ou ensinou errado!) sobre
política.



de modo ao menos elementar e propedêutico as teorias de pensadores de relevância, como Aristóteles, Maquiavel,

Locke, Arendt, Foucault e Bobbio, dentre outros. O tema, visto sua abrangência e importância no contexto atual, é

pertinente a uma vasta gama de interessados, no entanto o público-alvo é especialmente o aluno de Ensino Médio,

devido à complexidade do tema aliado à pertinência e alinhamento para com as disciplinas da área de Ciências

Humanas, como História, Filosofia e Sociologia. Como metodologia, serão utilizadas fontes bibliográficas para a

definição de conceitos e esclarecimento de teorias, mas visando conceder ao minicurso um caráter mais didático o

ministrante se valerá de materiais pertinentes ao contexto do Brasil atual, desde notícias e reportagens até músicas,

fotografias e demais recursos audiovisuais, além de dinâmicas com base em disparadores com o objetivo de inserir o

público na discussão e estimular o debate e o senso crítico dos participantes. Com esta proposta, esperamos

estimular a reflexão e a consciência cidadã do público-alvo a partir da compreensão da política enquanto objeto de

estudo.

Participantes Max:  15 

Local: IFRS Campus Osório 

Horário: 26/9 - 9h às 12h 

Nível de Ensino: Ensino Médio e Ensino Médio Técnico; Ensino Superior; 

Ministrantes:

Ministrante 1: Marcelo Oliveira Ribeiro - Centro Universitário Cenecista de Osório

Descrição: A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é a segunda Língua oficial do Brasil, e é o meio de comunicação e

expressão da comunidade surda brasileira. Cada país possui a sua língua de sinais, seguindo os costumes e

regionalização da comunidade surda daquele país ou região. A LIBRAS é indispensável para uma inclusão social de

surdos e deficientes auditivos, e como qualquer outra língua, ela possui estrutura gramatical própria. Sua diferença

entre outras línguas é que ao invés da voz falada a LIBRAS usa sinais combinados com expressões faciais e

corporais. Este minicurso é destinado a pessoas que nunca tiveram, ou possuem mínimo contato com a LIBRAS, e

tem como objetivo o ensino de sinais básicos para uma comunicação simples usando a Língua Brasileira de Sinais.

Participantes Max:  15 

Local: IFRS Campus Osório 

Horário: 26/9 - 14h as 17h 

Nível de Ensino: Ensino Médio e Ensino Médio Técnico; Ensino Superior; Pós-Graduação; 

Ministrantes:

Ministrante 1: Gabriela Hahn Pedroso - Uniasselvi

Mini-Curso Projeto Bilíngue: Aprendendo a segunda língua oficial do Brasil

Descrição: Como desenvolver uma API REST utilizando Flask e Python. Venha aprender isso e outras dicas de

Python e Flask.

Participantes Max:  15 

Local: IFRS Campus Osório 

Mini-Curso Python, Flask e APIs REST



Horário: 26/9 - 14h as 17h 

Nível de Ensino: Ensino Médio e Ensino Médio Técnico; Ensino Superior; 

Ministrantes:

Ministrante 1: Daniel Wolff - IFRS - Campus Osório

Descrição: A oficina de Robótica busca despertar, nos alunos, o interesse pela tecnologia. Para alcançar tal

objetivo, a proposta é uma atividade prática, com material de sucata , instigando a criatividade, a capacidade de

raciocínio lógico e a concentração. MATERIAL: PAPELÃO,TAMPINHAS.CANUDOS GROSSOS,COLA

QUENTE,BALÃO,

Participantes Max:  15 

Local: Largo dos Estudantes 

Horário: 26/9 - 14h as 17h 

Nível de Ensino: Ensino Fundamental; 

Ministrantes:

Ministrante 2: Carlos Roberto Puyo Martinez - SEDUC

Mini-Curso ROBÓTICA PARA OS ANOS INICIAIS

Descrição: Este minicurso se propõe a dialogar e a refletir junto a acadêmicos e profissionais da educação, algumas

questões engendradas nessa sociedade aonde o consumo vêm se mostrando como um dos eixos de organização.

Com mesma importância, almeja construir um pensamento crítico-reflexivo sobre a sociedade de consumo e sobre

as possíveis práticas pedagógicas a partir desta temática. OBJETIVOS - Elucidar a temática sociedade de consumo;

- Compreender aspectos importantes sobre a passagem da sociedade de produtores para a sociedade de

consumidores; - Perceber o quanto tais mudanças interferem na formação da nossa identidade e na formação da

identidade do outro; - Refletir sobre a prática docente a partir desse contexto; - Construir uma sequência didática

sobre consumo. METODOLOGIA 1º momento: Como abertura do curso e introdução à temática será exibido o curta

metragem “Happines” de Steve Cutts, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sR8-nnXCUdg. 2º

momento: Por meio de slides, os participantes terão uma explanação ampla sobre a sociedade de consumo e

formação do sujeito embasada por importantes autores tais como Bauman, Hall, Lipovetsky, Sarlo, Canclini entre

outros. Durante a exposição das ideias dos teóricos, os professores ou acadêmicos serão instigados a pensar a

sociedade de consumo, identificando práticas cotidianas de consumo dentro e fora da escola. 3º momento: Os

participantes terão de se dividir em pequenos grupos e elaborar uma sequência didática abordando o tema consumo,

embasados pelos referenciais teóricos apresentados anteriormente. Como aportes para a construção serão

disponibilizados materiais tais como: revistas, brinquedos, roupas, anúncios publicitários, rótulos de produtos. Caso

desejarem, poderão criar outros dispositivos para elaborar a sequência. 4º momento: Será realizado um seminário,

para que os grupos apresentem suas sequências didáticas. Nesse momento, todos terão a oportunidade de

socializar, discutir e refletir sobre o conteúdo das sequências didáticas produzidas. Também serão discutidos alguns

planos de aula sobre consumo, retirados do Portal do Professor – MEC, destacando pontos positivos e/ou negativos

dos mesmos. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - Contextualização da sociedade de consumo; - Pensando o consumo

Mini-Curso SOCIEDADE DE CONSUMO E EDUCAÇÃO: REFLETINDO
PRÁTICAS DOCENTES A PARTIR DA TEMÁTICA DO CONSUMO



Mostra de Ensino, Extensão e Pesquisa do Campus Osório 
https://moexp.osorio.ifrs.edu.br

a partir de nossos comportamentos; - O perfil do sujeito consumidor contemporâneo e globalizado; - Como nos

tornamos aquilo que somos hoje? - O consumo de mercadorias e os sujeitos tornando-se a própria mercadoria; -

Como o consumo adentra a escola? - O consumo como tema integrador na nova Base Nacional Comum Curricular

(BNCC); - Planos de aula sobre consumo. RECURSOS MATERIAIS - Datashow; - Folhas de ofício; - Canetas; -

Cola; - Tesoura; - Revistas*; - Rótulos e embalagens de produtos*; - Roupas*; - Brinquedos*; - Anúncios

publicitários*. Obs.: Os materiais sinalizados por asteriscos serão levados pela professora Paula.

Participantes Max:  15 

Local: IFRS Campus Osório 

Horário: 26/9 - 9h às 12h 

Nível de Ensino: Ensino Superior; Pós-Graduação; 

Ministrantes:

Ministrante 1: Paula Dos Santos Alves Marques - IFRS Osório

Descrição: Oficina de exploração dos aplicativos do tablet para o desenvolvimento do raciocínio lógico infantil. No

processo de construção do pensamento da criança é fundamental a criação do conceito de algoritmo, que é um

exercício de criatividade (conhecimento) e experiência (técnica e prática).A proposta da oficina é dar aos professores

a oportunidade de conhecerem e explorarem os diversos recursos pedagógicos do tablet que podem desenvolver

tais competências cognitivas.

Participantes Max:  15 

Local: Sala de Aula do IFRS Campus Osório 

Horário: 26/9 - 10h 

Nível de Ensino: Ensino Médio e Ensino Médio Técnico; Ensino Superior; Pós-Graduação; 

Ministrantes:

Ministrante 1: Suziane Almeida Toffoli - SEDUC

Ministrante 2: Silvana Pires Silveira - Núcleo de Tecnologia Educacional de Osório

Ministrante 3: Ana Elisabeth Böhm Agostini - SEDUC

Mini-Curso USO DE APLICATIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO
RACIOCINIO LÓGICO

https://moexp.osorio.ifrs.edu.br
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