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MIÉRCOLES DÍA 4
1: APRENDIZAJE, MEMORIA Y
MOTIVACIÓN
23: Condicionamiento de la respuesta de parpadeo con un estímulo acústico/ José Luis
Marcos Malmierca, Azahara Marcos de Vega
Resumen:
El condicionamiento clásico constituye, sin duda alguna, el área de investigación más importante
en aprendizaje asociativo. Desde que Pavlov descubrió este tipo de aprendizaje se ha acumulado un
considerable cuerpo de evidencia científica, especialmente del condicionamiento de la respuestas de
parpadeo y de la actividad electrodérmica. Sin embargo, los resultados obtenidos muestran
notables discrepancias sobre los mecanismos y parámetros de estos dos tipos de condicionamiento.
Una explicación plausible de estas discrepancias se encuentra en los diferentes estímulos y
parámetros utilizados en cada uno de estos procedimientos. Esto significa que para efectuar un
estudio comparativo adecuado entre estos dos tipos de condicionamiento se debería utilizar un
único estímulo incondicionado (EI), capaz de activar tanto la respuesta electrodérmica como la de
parpadeo, produciendo así dos condicionamientos simultáneos con los mismos estímulos y
parámetros. Desgraciadamente todavía no se ha descrito ningún EI con estas propiedades.
Como muestra la evidencia empírica, las explosiones de ruido se utilizan comúnmente como un
efectivo EI en condicionamiento electrodérmico. Curiosamente, en los últimos años se están
utilizando consistentemente explosiones de ruido blanco con una rampa inferior a los 5
milisegundos (ms) y una duración de unos 50 ms para suscitar el reflejo acústico de sobresalto,
cuyo componente esencial es la respuesta de parpadeo (Landis & Hunt, 1939). Esto sugiere la
posibilidad de utilizar este mismo estímulo en condicionamiento del parpadeo.
Así, el objetivo de este trabajo era determinar si una explosión de ruido blanco podía ser utilizada
como un eficaz estímulo incondicionado (EI) para producir condicionamiento de la respuesta de
parpadeo, registrada como actividad electromiográfica (EMG) del músculo orbicularis oculi. Dos
estímulos relevantes de miedo servían como estímulos condicionados (EC). Un rostro enfadado de
mujer (EC+) se presentaba siempre seguido por una explosión de ruido blanco (EI) con una
intensidad de 100 dBs y 100 ms de duración, mientras que otro rostro con expresión de miedo
(EC-) nunca iba seguido del EI. La duración del EC era de 500 milisegundos (ms) para 18
participantes (grupo de intervalo largo) y de 250 ms para otros 19 participantes (grupo de intervalo
corto). El EI era presentado en los dos grupos inmediatamente después de la terminación del EC+.
Las puntuaciones medias de amplitud de las respuestas EMG condicionadas, obtenidas en los
ensayos de condicionamiento, fueron sometidas a un modelo mixto de ANOVA de 2 (Intervalo:
largo vs. corto) x 2 (EC: EC+ vs. EC-) x 5 (bloques) con medidas repetidas en los dos últimos
factores. Los resultados mostraron respuestas con una amplitud significativamente más alta ante el
EC+ que ante el EC- y una interacción significativa entre el EC y el intervalo, demostrando
adquisición de condicionamiento diferencial en el grupo de intervalo largo, pero no en el grupo de
intervalo corto. Estos resultados sugieren que es posible utilizar una explosión de ruido blanco
como EI en un único procedimiento experimental, que sería capaz de producir simultáneamente
condicionamiento electrodérmico y de parpadeo.
Palabras clave: Condicionamiento palpebral, actividad EMG, estímulo incondicionado acústico
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/2
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19: A pesquisa em forma de narrativa em contextos Amazônicos/ Maria Inez
Alcântara Alcântara, Ana Patrícia Lima Sampaio Ana Patrícia
Resumen:
O presente estudo ocorreu durante a docência da disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica do Curso
de Pedagogia, por meio do Plano Nacional de Formação de Professores – PARFOR. O curso é
oferecido em período de férias do professor, nos meses de janeiro e julho. Possui característica de
curso modular uma vez que uma disciplina com carga horária de 60h, é trabalhada em 8h diárias
numa média de 7 (sete) dias e meio. O estudo procurou entender de que maneira a pesquisa em
forma de narrativa no processo de formação pode proporcionar a produção do conhecimento.
Assim, o objetivo foi refletir sobre a possibilidade da construção do conhecimento a partir da
narrativa no processo de formação. A metodologia utilizada foi pesquisa participante. Também foi
realizada uma enquete com cinco perguntas objetivas aplicadas a 35 cursistas. Os resultados
revelaram que a pesquisa em forma de narrativa como processo de formação e produção do
conhecimento é uma metodologia relevante para formação docente pela liberdade que ela oferece
ao narrador de fazer uma imersão na sua historia de vida contextualizando-a com a história do
mundo.
Palabras clave: formação de professor, pesquisa, narrativas
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/2

24: Condicionamiento concurrente con estímulos condicionados subliminales/ Jose Luis
Marcos Malmierca, Azahara Marcos de Vega
Resumen:
Una cuestión clave del aprendizaje asociativo, aún no resuelta, se refiere a si el condicionamiento
humano es un proceso de bajo nivel o, si por el contrario, depende de procesos cognitivos
superiores, como la conciencia de la contingencia entre el estímulo condicionado (EC) y el
estímulo incondicionado (EI). Numerosos experimentos han aportado evidencia de
condicionamiento inconsciente de la respuesta de parpadeo, mientras que, por el contrario, la
mayoría de los estudios sobre condicionamiento de respuestas del sistema autonómico corroboran
la idea de que la conciencia de la contingencia EC-EI es esencial para la expresión de este
condicionamiento. Una explicación plausible de estos resultados contradictorios es que se han
utilizado diferentes parámetros y estímulos para la suscitación de las respuestas implicadas
(parpadeo y respuesta electrodérmica, fundamentalmente) en estos condicionamientos. Por tanto,
una solución a este problema consistiría en utilizar un EI capaz de suscitar ambas respuestas. Sin
embargo, un EI con estas propiedades aún no ha sido descrito.
No obstante se puede constatar en la literatura científica la utilización sistemática de explosiones
breves de ruido blanco en la suscitación del reflejo acústico de sobresalto, cuyo componente
esencial es la respuesta de parpadeo. Por otro lado, la evidencia empírica muestra que las
explosiones de ruido se utilizan comúnmente como EI en condicionamiento electrodérmico. Todo
ello sugiere la posibilidad de utilizar este mismo estímulo, con algunas modificaciones, para
suscitar simultáneamente la respuesta electrodérmica y de parpadeo en un único procedimiento de
condicionamiento, con unos mismos estímulos y parámetros. Así, el objetivo de este estudio era
determinar si la conciencia de contingencia entre el EC y el EI es necesaria para que ocurran
condicionamiento electrodérmico y palpebral ante estímulos enmascarados (por tanto, no
conscientes). Para ello se presentaban una cara de mujer con expresión de enfado (EC+) y otra con
expresión de miedo (EC-) durante 23 milisegundos (ms), siempre seguidas durante 105 ms por una
cara con expresión neutra de la misma mujer, que servía como máscara e impedía la percepción
consciente de los ECs. Una explosión de ruido blanco de 98 dBs (EI) era administrada 477 ms
después de la terminación del CS+ para suscitar la correspondiente respuesta electrodérmica y de
parpadeo. La conciencia de la contingencia era medida ensayo a ensayo mediante valoraciones de
expectativa del EI durante una fase de postcondicionamiento. Las puntuaciones medias de
amplitud de la respuesta condicionada electrodérmica y EMG fueron sometidas a los
correspondientes ANOVAs para examinar los efectos de la conciencia de la contingencia sobre el
condicionamiento, considerando los factores de EC, Sesión, y Conciencia de la Contingencia. Los
resultados revelaron adquisición de condicionamiento diferencial electrodérmico y de parpadeo,
38

pero sólo en los participantes conscientes de la contingencia. No obstante, el condicionamiento
palpebral requirió un mayor número de ensayos de asociación. Estos resultados proporcionan una
fuerte evidencia del rol causal de la conciencia en el condicionamiento.
Palabras clave: Condicionamiento electrodérmico,
condicionamiento palpebral,
condicionamiento inconsciente
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/2

31: Estratégias de aprendizagem: um estudo do ensino médio/ Mayara Lybia Silva
Muniz, Susana Gakyia Caliatto
Resumen:
Diante da importância fundamental do entendimento do processo de aprendizagem surge a
necessidade de pesquisar a respeito da produção do conhecimento e de recursos que possam
contribuir para seu aperfeiçoamento. Em consonância com essa perspectiva, o presente trabalho
busca contribuir para a construção de conhecimento relacionado ao processo de aprendizagem,
apresentando uma reflexão acerca das estratégias de aprendizagem a serviço do processamento da
informação humana. Este estudo objetivou investigar as estratégias de aprendizagem utilizadas
pelos estudantes do ensino médio, comparar os resultados e analisar as estratégias de aprendizagem
dos participantes em função do sexo, idade e ano acadêmico. Participaram do estudo 168
estudantes de uma instituição púbica de ensino na faixa etária varia entre 14 e 18 anos. O
instrumento utilizado para coleta de dados foi a Escala de Estratégias de Aprendizagem para
estudantes Jovens e Adultos – EEA-JA, composta por 40 itens que avalia as estratégias empregadas
por alunos em situação de aprendizagem e identifica o tipo de estratégia utilizada, como sendo
cognitiva ou metacognitiva. A amostra se apresentou predominantemente metacognitiva. Foi
possível identificar um aumento considerável de resultados quanto ao emprego das estratégias pelos
estudantes nos anos iniciais do Ensino Médio, o que sugeriu uma possível acomodação ao longo
da vida acadêmica. As estratégias que apresentaram baixo escore podem estar apontando para a
necessidade de orientações quanto ao uso adequado de determinados recursos e seus inúmeros
benefícios.. Em relação ao sexo verificou-se que o grupo de participantes do sexo feminino
apresentam melhores resultados no uso das estratégias. Observa-se que, modo geral, os estudantes
que adotam atitudes passivas diante da aprendizagem, esperam que seus professores assumam o
papel ativo, delegando-lhes a obrigação de instrução, motivação e planejamento. Porém, o estudo
das estratégias leva a saber que aprendiz e educador trabalham em conjunto, cada um em seu papel
para o aperfeiçoamento da autorregulação da aprendizagem. Considera-se que este estudo consiste
em uma rica fonte de informações acerca das estratégias de aprendizagem, especialmente diante da
escassez de pesquisas, sobretudo relacionadas ao Ensino Médio. A análise e o levantamento das
estratégias de aprendizagem devem ser encarados como essenciais na vida acadêmica e no processo
de aprendizagem do estudante.
Palabras clave: Aprendizagem. Processamento da Informação. Estratégias de aprendizagem.
Ensino médio.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/2

52: Pensamento espacial no pré-escolar - a posição relativa/ Ana Nunes, Ema Mamede
Resumen:
O pensamento espacial pode ser entendido como o modo como percebemos a forma e o espaço,
desempenhando um papel fundamental na estruturação do pensamento, visto ser a forma pela qual
nos orientamos e manipulamos o espaço que nos rodeia. Atualmente, as Orientações Curriculares
para a Educação Pré-escolar, no âmbito da Geometria, destacam a orientação espacial e a
visualização espacial como alguns dos tópicos a trabalhar no domínio da Matemática, no âmbito do
pensamento espacial, sublinhando ainda a importância destes nos alicerces de aprendizagens
futuras.
Este estudo foca-se no desenvolvimento do pensamento espacial de crianças em Educação préescolar, tendo como objetivo explorar e conhecer melhor o pensamento espacial de crianças entre
os 3 e os 5 anos de idade. Para tal pretende responder a duas questões: 1) Quais os conhecimentos
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prévios das crianças quanto à posição relativa no espaço? 2) Como se posiciona a criança em
relação ao meio envolvente?
Participam no estudo um grupo de 25 crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos,
de um jardim-de-infância da rede pública, da cidade de Braga, Portugal. Foi adotada uma
metodologia de caráter qualitativo, numa abordagem de estudo de caso do grupo turma, porque se
procurava descrever o comportamento das crianças no seu ambiente natural na resolução de
determinados problemas.
O estudo contemplou uma intervenção de 8 sessões no âmbito da posição relativa no espaço,
tendo abordado as seguintes componentes: dentro/fora; em cima/baixo; à frente/atrás; ao lado;
esquerda/direita. Em cada sessão foi apresentada uma tarefa ao grupo de crianças para explorar
diferentes componentes da posição relativa no espaço. Neste artigo analisam-se as reações das
crianças às noções de “ao lado” e “esquerda/direita”.
Todas as sessões foram implementadas na sala das crianças e dinamizadas pela educadora e
investigadora, uma das autoras deste artigo, durante o período de um semestre.
A recolha de dados foi realizada com recurso a registos de gravação áudio e vídeo, registos das
produções das crianças e notas de campo da investigadora.
Os resultados do estudo sugerem mudanças nas crianças que parecem traduzir-se numa melhoria na
capacidade de descrição da localização de objetos e de pessoas; numa melhoria da perceção de
posição no espaço; e ainda numa melhoria da comunicação matemática das crianças. Contudo,
algumas crianças manifestaram dificuldade com os conceitos “esquerda / direita”.
Assim, pode concluir-se que a dinamização de práticas focadas no desenvolvimento do
pensamento espacial das crianças no pré-escolar, nomeadamente no reconhecimento da posição
relativa no espaço, pode promover mudanças efetivas nas crianças. Nesta comunicação apresentarse-ão resultados do estudo realizado e discutir-se-ão as implicações educacionais do mesmo.
Palabras clave: pensamento espacial; visualização espacial no pré-escolar; posição relativa no
espaço
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/3

64: Alternativas didácticas al diccionario para la comprensión de textos clásicos
originales/ Francisco José Santos Caamaño, Alfredo Blanco Martínez
Resumen:
En la práctica escolar de traducción de textos latinos o griegos, el empleo del diccionario se ha
considerado tradicionalmente como factor indispensable para conseguir la comprensión escrita. En
este artículo argumentamos que es posible obtener resultados positivos mediante otras estrategias
didácticas más accesibles, dinámicas y eficientes. Así se deduce de los resultados de un estudio de
investigación-acción llevado a cabo en un curso de Lengua Griega II de Bachillerato, en el que los
alumnos realizaron traducciones mediante un método diseñado para conseguir soltura en esta tarea
sin el concurso del diccionario.
Destacamos dos ejes principales del método: (a) el empleo de software especializado en el
aprendizaje de vocabulario con índice alto de frecuencia, que se construye cooperativamente a
partir de la base de datos TLG, y (b) el acompañamiento sistemático de los textos con el
vocabulario no frecuente correspondiente, intercalado cada cinco o diez líneas.
A lo largo de la práctica en clase de esta estrategia didáctica, se fueron recogiendo las
valoraciones de los propios alumnos y los documentos de traducción realizados, mientras que el
profesor observó y documentó en un cuaderno de campo las interacciones significativas para la
investigación.
En la conclusión del estudio se invita a incorporar en clase estrategias didácticas semejantes
como alternativa al empleo del diccionario en la labor de traducción que, en el caso concreto de
nuestra experiencia, se juzgaron como más eficaces y motivadoras por parte de los alumnos y el
profesor.
Palabras clave: investigación-acción, Ensino Secundario, Linguas clásicas, Comprensión de
textos
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/3
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81: Estimulando o raciocínio multiplicativo em crianças do Pré-escolar/ Florbela
Soutinho, Ema Mamede
Resumen:
Atualmente a discussão em torno do ensino da matemática coloca o seu foco na qualidade,
pretendendo-se um ensino da matemática de excelência, que envolva os alunos numa
aprendizagem significativa, que promova a capacidade de estes verem o sentido das ideias
matemáticas e de raciocinarem matematicamente.
Em 2016 é reforçada, com a reformulação das Orientações Curriculares para a Educação PréEscolar, a importância da aprendizagem matemática nos primeiros anos. Conscientes de como
decorre o processo de desenvolvimento e aprendizagem da matemática, os educadores de infância
poderão adequar as suas propostas no sentido de estimularem aprendizagens significativas,
eficazes, de qualidade e relevantes para a aquisição de ideias matemáticas futuras.
Acredita-se que o raciocínio aditivo se desenvolve antes do raciocínio multiplicativo, e por esse
motivo, a multiplicação e a divisão só são ensinadas depois das operações da adição e subtração.
Entre outras razões, é apontada a ideia de que alguns aspetos da adição constituem a base da
multiplicação, pois uma forma de resolver problemas multiplicativos é através da adição repetida
de parcelas iguais, o mesmo se assumindo para a subtração e a divisão. Porém, entender a
multiplicação como uma forma complicada da adição pode ser um modo muito redutor de
perceber o raciocínio multiplicativo. Antes das crianças aprenderem a multiplicação e divisão
formalmente, elas já dominam esquemas de ação que usam para resolver problemas de raciocínio
multiplicativo, distintos dos esquemas de ação a que recorrem para resolver problemas de
raciocínio aditivo.
Este artigo descreve um estudo para conhecer o raciocínio multiplicativo de crianças do pré-escolar
de 5 e 6 anos (n=12). Procura-se dar resposta às seguintes questões: 1) Como pensam as crianças
do pré-escolar sobre problemas de raciocínio multiplicativo? 2) Pode este tipo de raciocínio ser
estimulado no pré-escolar? Entrevistaram-se individualmente as crianças, antes e depois de uma
intervenção centrada na resolução de problemas de estrutura multiplicativa. Cada entrevista foi
composta por 6 problemas de raciocínio multiplicativo. A intervenção foi composta por 4 sessões
dinamizadas junto de 3 grupos equitativos de crianças, tendo cada grupo 2 crianças de 5 e 2 de 6
anos. Cada grupo foi desafiado a resolver 12 tarefas de raciocínio multiplicativo, justificando as
respostas dadas. As tarefas apresentadas às crianças incidiram em problemas de multiplicação,
divisão por medida e divisão partitiva.
Os resultados apontam no sentido de ser possível potenciar o conhecimento informal que as
crianças parecem demonstrar na resolução de problemas de estrutura multiplicativa. Após uma
breve intervenção, todas as crianças melhoraram os seus desempenhos, o que parece ser revelador
de que as crianças podem ser estimuladas e podem apresentar melhor raciocínio multiplicativo
quando este é estimulado, mesmo ao nível do pré-escolar, desenvolvendo o seu raciocínio e
apurando a sua capacidade para resolver problemas inicialmente reservados a crianças que
frequentam o 1.º ciclo do ensino básico.
Este artigo remete ainda para o importante papel do educador no favorecimento e criação de
oportunidades estimulantes do desenvolvimento do raciocínio multiplicativo, em crianças do préescolar.
Palabras clave: resolução de problemas, raciocínio multiplicativo, matemática no pré-escolar
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/3

93: Trajetórias académicas dos estudantes da Rede Federal de Educação Profissional
Tecnológica: Um estudo sobre as variáveis motivacionais e contextuais/ Vanessa
Conceição Alves dos Santos, Ana Margarida Veiga Simão, Paula Paulino
Resumen:
O objetivo geral desta investigação é conhecer as trajetórias académicas dos estudantes brasileiros a
frequentar o Ensino Técnico Subsequente Profissionalizante no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), Brasil. Para tal, planeamos identificar as principais
variáveis motivacionais do aluno e do contexto que contribuem para o desempenho académico dos
estudantes do IFPE. Considerando que, os Institutos Federais, estão empenhados em aplicar os
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seus planos estratégicos para a permanência e êxito dos alunos, e que se encontram debruçados
epistemologicamente com o fim de compreender a efetividade das suas aPlanta ões, a pertinência e
a relevância do presente estudo, implica conhecer possíveis determinantes do sucesso e insucesso
académico dos estudantes. Estabelecidas as questões que norteiam esta investigação, optámos por
discutir a articulação entre a permanência e o êxito, incluindo o estudo das trajetórias académicas
visando a adaptação ao contexto brasileiro de instrumentos de medida que possam ser utilizados,
para auxiliar na promoção do sucesso académico, propondo sobretudo, uma escuta interessada
nas motivações desses sujeitos. A presente investigação é composta por três estudos quantitativos e
um qualitativo onde serão utilizados como instrumentos de coleta de dados, questionário e
entrevistas obtidas através de questões orientadoras (guião). Esta investigação, irá incluir como
participantes aproximadamente 1000 estudantes, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 21
anos, pretendendo-se num primeiro momento, identificar as principais crenças motivacionais,
estratégias de autorregulação da aprendizagem e perspectiva temporal de futuro. Num segundo
estudo, investigaremos as percepções dos alunos sobre o clima institucional e psicossocial,
enquanto possíveis variáveis do contexto escolar que possam ter influência no processo de
aprendizagem. No terceiro estudo, pretendemos compreender a relação entre os fatores
contextuais e motivacionais no desempenho académico. Por fim, no estudo qualitativo, serão
investigadas as perspetivas dos estudantes com trajetórias académicas de insucesso, procurando-se
compreender o significado que lhes dão e identificar as estratégias autorregulatórias que fazem parte
do seu repertório estudantil. Para análise dos dados quantitativos, pretendemos usar o programa
estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 20.0. Utilizaremos ainda,
diversos métodos de análise de dados paramétricos, a fim de obtermos informações que permitam
uma compreensão mais ampla do objeto de estudo.
Para a interpretação da análise qualitativa das entrevistas, é proposto o uso do Programa N-Vivo,
versão 11, como método de análise de conteúdos. Podemos desde já destacar alguns benefícios que
podem advir da realização deste estudo, entre eles, a abertura de espaço para discussão,
intervenção e utilização dos instrumentos na prática da psicologia escolar, a ampliação do
conhecimento sobre o percurso académico e, por conseguinte a possibilidade de identificar as
principais características que envolvam crenças e a adoção de estratégias de autorregulação da
motivação para a aprendizagem e sucesso académico. No final da presente investigação, esperamos
que os resultados obtidos contribuam para pesquisa e para a aplicação em prática, pois irão
oferecer um conhecimento que deverá facilitar a prevenção do insucesso na Rede escolar.
Palabras clave: Trajetória académica; Educação profissionalizante; Motivação
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta 0

110: Experiencias de violencia de género offline en adolescentes/ Yolanda RodríguezCastro, Patricia
Alonso-Ruido, Irene Irene Santos Menduiña,
Rosana
Martínez Román
Resumen:
El objetivo de este estudio consiste en identificar a través de los testimonios de las chicas y los
chicos los que han sido víctimas de violencia de género offline y analizar el tipo de violencia (física,
psicológica/verbal, sexual y control-acoso) que han sufrido. Para ello contamos con una muestra
de 446 adolescentes de la Educación Secundaria pertenecientes a Institutos públicos de la provincia
de Ourense (Galicia). De los cuales un 55.1% son chicas y un 44.9% son chicos con una media de
edad de 15.1 (DT: 1.71) y un rango que va de 13 a los 19 años. A todos los y las estudiantes se les
pedían que a través de una redacción contaran si alguna vez había sufrido violencia en sus
relaciones de pareja y de qué tipo. En caso de que no lo sufrieran si conocían amigos/as que fueran
víctimas. Para llevar a cabo este estudio se contó con un consentimiento firmado por parte de sus
progenitores, así como con la autorización de la dirección de los centros educativos. Los resultados
de este estudio evidencian que, de los 446 participantes, un 25.2% se autoidentifican como
víctimas de violencia de género y un 25.3% afirman que conocen a amigas/os que fueron agredidos
por sus parejas. En relación a las víctimas de violencia de pareja un 86.6% son chicas frente a un
13.4% que son chicos. En cuanto a la tipología de la violencia sufrida encontramos que de forma
mayoritaria la que más señalan es la violencia psicológica/verbal y también, específicamente,
identifican el control excesivo que sufrían por parte de sus parejas. La siguiente violencia que con
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mayor frecuencia relatan es la física, seguida de los celos y en menor medida el abuso sexual. A
modo de conclusión, como una medida de prevención frente a la violencia en las relaciones de
pareja de los y las adolescentes, debemos trabajar para eliminar los estereotipos de género y llegar a
una reformulación del amor para que no se confunda con posesión, anulación, control y violencia.
Palabras clave: violencia de género, control, celos, adolescentes.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/6

151: A ajuda do professor: Perceções dos estudantes sobre a sua utilização/ Marina S.
Lemos, Teresa Gonçalves
Resumen:
A utilização pelo estudante de recursos exteriores para apoio ao processo de aprendizagem tem sido
considerada como uma ação estratégica positivamente associada à aprendizagem autorregulada,
implicando que o aluno compreenda que tem um problema, selecione a ajuda de que necessita,
explicite claramente a sua necessidade de ajuda e integre a ajuda recebida. A ajuda do professor
constitui um recurso exterior central no processo de aprendizagem escolar. No entanto a utilização
da ajuda do professor pode ser encarada positivamente como um recurso para a aprendizagem ou
negativamente como uma evidência de um défice. Assim os alunos poderão procurar ou evitar a
ajuda do professor em resultado da sua avaliação de custos e benefícios associados: esta pode ajudar
na aprendizagem, mas também pode ser embaraçosa e representar uma perda de autonomia e de
competência pessoal.
Baseando-se na conceptualização multidimensional de controlo percebido, que propõe a distinção
entre as perceções de causalidade (meios-fins) e de agência (eu-meios), o presente estudo tem
como objetivo analisar as perceções dos estudantes quanto ao seu acesso pessoal à ajuda do
professor (percepções de agência para o professor) e quanto à contingência percebida deste fator
com o sucesso académico (percepções de causalidade). Mais especificamente o estudo analisa (a) a
importância da ajuda do professor relativamente a outros factores como a capacidade ou o esforço
e (b) a congruência entre o acesso percebido ao professor e a atribuição dos resultados a esse fator.
A amostra é constituída por 484 estudantes do 9º ano de escolaridade que responderam ao Control,
Agency, and Means-Ends Interview (versão portuguesa) que avalia as percepções de causalidade e
de agência, não apenas relativamente ao fator professor, mas também relativamente a outros
factores relacionados com a realização escolar, tais como a capacidade, o esforço e a sorte.
Os resultados mostram que as perceções de agência relativamente à ajuda do professor são
predominantes no perfil de controlo dos alunos, sendo superiores às perceções de agência para
esforço, capacidade ou sorte. Por comparação com a literatura, estes resultados sugerem
especificidades dos contextos educativos portugueses.
As perceções de causalidade e de agência para o fator professor apresentam uma correlação
negativa: quando os alunos consideram que têm acesso à ajuda do professor, desvalorizam essa
ajuda como potencial fator de sucesso escolar e, inversamente, os estudantes que a valorizam,
percecionam que não contam com a ajuda do professor. Este padrão pode ser pouco funcional na
medida em que não há convergência entre os dois tipos de crenças para o mesmo fator (ajuda do
professor) a qual determinaria uma perceção geral positiva de controlo sobre a realização escolar.
Confirmando o esperado com base no quadro teórico do controlo percebido a análise das
diferenças relativamente ao género e nível de realização escolar tende a mostrar que as perceções de
causalidade são mais universais enquanto as perceções de agência apresentam maior variação
individual. Em contraste com a investigação existente, no presente estudo as percepções sobre a
ajuda do professor parecem mais independentes do nível de realização escolar.
Palabras clave: ajuda do professor, perceções dos estudantes, atribuições, perceções de controlo
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta 0

158: Habilidades Interpessoais do Professor no Contexto da Aprendizagem: Atenção ao
desenvolvimento da personalidade dos alunos moçambicanos/ Bendita Donaciano Lopes
Resumen:
Partindo dum estudo exploratório, pretendemos analisar as habilidades interpessoais do professor
na formação e desenvolvimento da personalidade dos alunos do ensino básico moçambicano,
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considerando a perspetiva psicopedagógica humanista de Carl Rogers, que nomeia o aluno como o
principal centro das atenções, sujeito a quem cabe o professor mediar, facilitar e orientar. O
professor enquanto protagonista da transformação do cenário educacional, e mais do que detentor
de competências técnicas, cientificas e pedagógicas, é lhe desafiada a necessidade de reunir
habilidades interpessoais, principais vetores de interação afetiva que permeiam a construção da
singularidade de cada aluno. Este estudo, de cunho quantitativo, terá uma amostra de 120
professores em exercício de seis (6) escolas do 2º grau de ensino básico, distribuídos em duas
escolas (urbana e rural), para cada província, os quais serão selecionados por sexo,
estabelecimento de ensino e nível de formação, em 3 províncias, nomeadamente, Maputo,
Zambézia e Cabo Delgado. A captação dos principais itens do constructo passa pela construção de
um questionário de tipo likert com cinco níveis de resposta (desde 1=discordo plenamente à
5=Concordo plenamente), que será estatisticamente assegurado pelo software IBM SPSS Statistics
22. Representa nossa maior expectativa a construção de uma proposta de intervenção educacional
para potenciar o desenvolvimento de habilidades interpessoais do professor no Sistema Nacional de
Educação.
Palabras clave: Professor, Habilidades Interpessoais, Personalidade, Aluno, Aprendizagem
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/6

167: Análisis del uso de la matemagia en aulas de Educación Primaria/ Ignacio
González-Puelles de Antonio Gonzalez-Puelles, Iria María González Díaz,
Dorinda Mato-Vazquez
Resumen:
Según diferentes informes, España se encuentra por debajo de la media de la Unión Europea en lo
que respecta al rendimiento de las matemáticas escolares, siendo algunas de las posibles razones la
desmotivación del alumnado. Varios investigadores han buscado diferentes soluciones para
solucionar este problema, y entre las diferentes propuestas se encuentra el uso de los juegos de
manos en el aula.
El objetivo de este trabajo es analizar si se percibe esa mejora en el alumnado después de aplicar
una unidad didáctica basada en el uso de la magia. Para ello, se han diseñado actividades en las que
se combinan los juegos de manos con actividades propiamente matemáticas que incrementen la
motivación y el interés de los estudiantes, concretamente en lo referente a la geometría.
La muestra del estudio la constituyen 68 sujetos de 4º de Educación Primaria y 74 de 5º
pertenecientes a un centro de A Coruña. El trabajo tuvo un mes de duración en el que el propio
investigador fue el que desenvolvió la unidad didáctica en las aulas. Las herramientas de recogida
de datos que se usaron fueron: un cuestionario, que se aplicó antes de empezar la unidad y después
de acabarla, y la observación directa, recogida en un cuaderno de datos.
Tras acabar el proyecto y analizar los resultados del cuestionario se puede señalar que hubo una
mejora en las respuestas del postest de manera mayoritaria, encontrando sólo dos ítems con
valoraciones superiores en el pretest. Tras realizar un análisis de datos pareados se ha comprobado
que en cuatro ítems la diferencia es significativa. Estos datos están apoyados con lo recogido con
las herramientas cualitativas ya que tanto el investigador como el tutor observaron que los
estudiantes estaban más interesados en la materia cuando se usaba la magia.
Como conclusión, se puede indicar que la magia mejora él interés y la motivación de los
estudiantes en el área de matemáticas. Este estudio forma parte del doctorado del investigador en el
que se interviene en varios centros por lo que los datos pueden sufrir modificaciones.
Palabras clave: Didáctica Matemáticas Edumagia Innovación
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/6

187: Variables sociodemográficas implicadas en la respuesta de estrés académico en los
estudiantes universitarios/ Carlos Freire Rodríguez, María del Mar Ferradás
Canedo, Isabel Piñeiro Aguín, Iris Estévez Blaco, Tania Vieites Lestón
Resumen:
La etapa universitaria es especialmente vulnerable al estrés. En su día a día, el estudiantado se ve
sometido a numerosas demandas que ponen en riesgo su bienestar físico y psicológico. En este
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sentido, es significativa la prevalencia de estudiantes que manifiestan síntomas como agotamiento,
palpitaciones, irascibilidad, rumiación o dificultades para conciliar el sueño. El objetivo de este
estudio es profundizar en el análisis de los factores sociodemográficos que se relacionan con la
experiencia de estrés académico universitario. En concreto, se analiza la relación entre la respuesta
de estrés del estudiantado y el tipo de estudios realizados, el curso y el género. Participaron en la
investigación 340 estudiantes de Podología (24.1%), Enfermería (32.6%) y Fisioterapia (43.2%) de
la Universidade da Coruña (España). 132 (38.8%) estudiantes cursaban primero, 128 (37.6%)
cursaban segundo y 80 (23.5%), tercero. Respecto al sexo, 274 (80.6%) participantes eran mujeres
y 66 (19.4%), hombres. La edad de los sujetos se encontraba entre los 17 y los 48 años (Medad =
20.63; DT = 3.64). La respuesta de estrés se evaluó mediante la Escala de Respuesta de Estrés (RCEA), que forma parte del Cuestionario de Estrés Académico. Este instrumento evalúa cinco
manifestaciones de estrés típicamente presentes entre el estudiantado universitario: agotamiento
físico, agitación, dificultades con el sueño, irascibilidad y pensamientos negativos. Las diferencias
entre titulaciones y cursos en respuesta de estrés se evaluaron mediante sendos ANOVA. Las
diferencias de género se analizaron mediante la prueba T de Student para muestras independientes.
Los resultados obtenidos mostraron un nivel de pensamientos negativos significativamente más
elevado entre el estudiantado de primer curso que en el alumnado de cursos posteriores. Asimismo,
las estudiantes mujeres evidenciaron niveles significativamente más elevados de irascibilidad y
pensamientos negativos que los estudiantes varones. No se encontraron diferencias en la respuesta
de estrés en función de la titulación. Estos resultados sugieren que el inicio de la etapa universitaria
y ser mujer suponen factores de mayor vulnerabilidad a experimentar algunos síntomas psicológicos
vinculados al estrés académico.
Palabras clave: estrés académico; síntomas de estrés; estudiantes universitarios; vulnerabilidad
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/4

190: Perfiles de afrontamiento y respuesta de estrés en estudiantes universitarios/ María
del Mar Ferradás Canedo, Carlos Freire Rodríguez, Susana Rodríguez
Martínez, Bibiana Regueiro Fernández, Carolina Rodríguez-Llorente
Resumen:
Las investigaciones actuales otorgan a las estrategias de afrontamiento un papel muy relevante en la
prevención del estrés. Hasta la fecha, la mayoría de estudios sobre estrategias de afrontamiento han
adoptado una perspectiva dicotómica, tratando de identificar qué estrategias son eficaces, y cuáles
no, a la hora de analizar su relación con la salud mental. En los últimos años, existe un creciente
interés por el concepto de flexibilidad en el afrontamiento, entendiendo que cuanto más rico y
diverso sea el repertorio de estrategias del individuo, mejor gestionará las demandas a las que se
enfrenta. Sin embargo, este prometedor enfoque centrado en la persona apenas ha sido investigado
en el estudiantado universitario, pese a los significativos niveles de estrés evidenciados por esta
población. Desde esta consideración, dos son los objetivos de este estudio: (a) identificar posibles
perfiles diferenciados de estudiantes en función de la forma en la que combinan diferentes
estrategias adaptativas de afrontamiento; y (b) determinar si los perfiles identificados se diferencian
entre sí en los síntomas de estrés que experimentan. Participaron en la investigación 340 estudiantes
(Medad = 20.63; DT = 3.64) de Podología (24.1%), Enfermería (32.6%) y Fisioterapia (43.2%) de
la Universidade da Coruña (España). 132 (38.8%) estudiantes cursaban primero, 128 (37.6%)
cursaban segundo y 80 (23.5%), tercero. Respecto al sexo, 274 (80.6%) participantes eran mujeres
y 66 (19.4%), hombres. Las estrategias adaptativas de afrontamiento se midieron mediante la
Escala de Afrontamiento del Cuestionario de Estrés Académico (A-CEA), que evalúa tres
estrategias: reevaluación positiva, búsqueda de apoyo y planificación. La respuesta de estrés se
evaluó mediante la Escala de Respuesta de Estrés (R-CEA), que forma parte del mismo
cuestionario. Este instrumento evalúa cinco manifestaciones de estrés típicamente presentes entre el
estudiantado universitario: agotamiento físico, agitación, dificultades con el sueño, irascibilidad y
pensamientos negativos. Los perfiles de afrontamiento se identificaron mediante un análisis cluster
de dos tipos: jerárquico y no jerárquico (k-medias). Las diferencias entre los perfiles de
afrontamiento en cuanto a su respuesta de estrés se evaluaron mediante un MANOVA. Se
identificaron cuatro perfiles de afrontamiento (a) alta utilización de las tres estrategias; (b) baja
utilización de las tres estrategias; (c) predominio de afrontamiento basado en la búsqueda de apoyo;
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y (d) predominio de afrontamiento basado en la reevaluación positiva y la planificación. Asimismo,
se observó que cuanto mayor era la flexibilidad en el afrontamiento, menor la manifestación de
sintomatología de estrés. Estos resultados sugieren la conveniencia de promover medidas
psicoeducativas tendentes a incrementar las habilidades de afrontamiento del estrés del estudiantado
universitario.
Palabras clave: estrés académico; síntomas de estrés; afrontamiento; flexibilidad; estudiantes
universitarios
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/4

189: A contribuição da disciplina “Atividades de integração ligadas ao ensino superior –
AILES” dispensada aos estudantes da Haute Ecole Francisco Ferrer na Bélgica/
Joiciane Aparecida de Souza, Aurélie Baudier, Patrick Raes
Resumen:
O processo de massificação do ensino superior belga trouxe com ele uma taxa de fracasso escolar
preocupante. Essa taxa elevada, principalmente no primeiro ano do ensino superior, está ligada à
aprendizagem do “ofício de estudante”, ou seja à afiliação a esse novo mundo. Diversas políticas
de ajuda ao sucesso escolar foram implementadas no ensino superior, dentre elas a criação da
disciplina intitulada “Atividades de integração ligadas ao ensino superior (AILES)”, que é
coordenada pelo Serviço de acompanhamento ao ofício de estudante (SAME) na Haute Ecole
Francisco Ferrer (HEFF) em Bruxelas. Os estudantes do primeiro ano da HEFF são os únicos
estudantes belgas que possuem como parte obrigatória de seus programas de estudo uma disciplina
que visa trabalhar especificamente a adaptação, a afiliação e a motivação no ensino superior,
levando em consideração a dimensão cognitiva, emocional, metacognitiva e social dos estudantes.
A disciplina oferece ferramentas que podem contribuir para a familiarização ao ofício de estudante,
como: trabalhar a motivação e a escolha realista dos estudos, o pensamento reflexivo e os métodos
de estudos adequados, assim como a confiança em suas próprias capacidades de aprendizado.
Nesse trabalho analisamos as contribuições dessa disciplina de acordo com a visão dos estudantes.
Um questionário on-line de abordagem quantitativa-qualitativa foi enviado a todos os estudantes
envolvidos (1700) durante o ano acadêmico de 2017-2018, obtendo 125 respostas. O objetivo
dessa pesquisa é verificar em que medida a disciplina AILES contribui para que os estudantes: 1.
confirmem a escolha da futura profissão e construam seus projetos profissionais, 2. aprendam a
realizar pesquisas documentais pertinentes, e 3. encontrem os métodos de estudo adequados para
eles mesmos. A partir dos dados analisados podemos constatar que, mesmo se os estudantes citam
pontos a serem melhorados, uma grande parte considera que a disciplina AILES é um suporte
importante diante das dificuldades encontradas no primeiro ano do ensino superior, o qual é
delicado, cheio de dúvidas e de mudanças. Para eles, a disciplina AILES contribui para uma visão
mais consciente e realista das exigências do ensino superior. A disciplina permite aos estudantes de
se conhecerem melhor e de analisarem a viabilidade de seus projetos de estudos, inscrevendo-os
em seus projetos de vida pessoal. O trabalho na biblioteca é útil para descobrir ou melhorar suas
pesquisas documentárias, desenvolvendo uma melhor eficiência no momento de escolher livros e
artigos relevantes. Os estudantes enriquecem seus métodos de estudo, mais especificamente em
relação a gestão do tempo, mas eles precisam melhorar ainda a gestão do estresse. O portfolio
redigido para a avaliação da disciplina é importante para ajudar os estudantes a estruturarem suas
reflexões, bem como reforçar suas competências como estudantes. Consideramos que conhecer a
visão dos estudantes é fundamental para avaliar e melhorar a disciplina AILES. Assim, ela poderá
contribuir ainda mais no acompanhamento dos futuros estudantes do primeiro ano do ensino
superior, sendo eles oriundos do ensino médio ou se retornam aos estudos.
Palabras clave: acompanhamento, afiliação, motivação, ensino superior, sucesso escolar
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/4

193: EL JUEGO EN EL APRENDIZAJE MATEMÁTICO/ Iria María
González Díaz, Ignacio González Puelles de Antonio, María Dorinda Mato
Vázquez
Resumen:
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Las matemáticas están presentes en la vida de los niños y niñas desde edades tempranas, formando
parte activa de sus primeras experiencias. Son un instrumento básico que les permite ordenar,
establecer relaciones, situar en el espacio y el tiempo los objetos que los rodean, realizar
mediciones... En educación infantil juegan un papel fundamental puesto que sirven de base para
futuros aprendizajes.
A través de este trabajo se quiere realizar una investigación acción en el aula para comprobar los
resultados del uso de una metodología basada en el juego en la enseñanza de las matemáticas y
cómo esta repercute en el aprendizaje de las mismas. La muestra está formada por 26 alumnos y
alumnas de 5º de Educación Infantil (4 años) de un CEIP público de la provincia de A Coruña en el
aula de una de las investigadoras. Los análisis del estudio se llevan a cabo mediante la observación
participante, el diario de aula, el análisis de las producciones del alumnado, las asambleas…
Los resultados revelan que el juego tiene una importancia fundamental en el proceso de enseñanza
aprendizaje de las matemáticas, contribuyendo a un mayor gusto y entusiasmo por las mismas. Así
mismo, se comprobó que el alumnado está más motivado y se siente más capaz de conseguir los
retos propuestos; no tiene miedo al error y se siente más animado a resolver diferentes problemas,
desarrollando actitudes positivas hacia las matemáticas.
Palabras clave: matemáticas, innovación, educación infantil.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/4

199: PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM ESTRATÉGIAS DE
APRENDIZAGEM PARA PROFESSORES BRASILEIROS DE ENSINO
MÉDIO/ Natália Moraes Góes, Evely Boruchovitch
Resumen:
A literatura afirma que é possível ensinar estratégias de aprendizagem aos estudantes de diferentes
níveis de escolarização e que o professor exerce papel fundamental nesse processo. Embora
constatada a importância dos professores nesse contexto, as pesquisas apontam que a maioria dos
professores não utiliza estratégias de aprendizagem e consequentemente, não incentiva seus alunos
a usá-las. Uma das razões se deve ao fato de os cursos de licenciatura brasileiros não ensinarem os
futuros professores sobre a importância e os benefícios que o uso das estratégias de aprendizagem
pode trazer para a aprendizagem. Nos cursos de formação continuada também são observadas
poucas iniciativas sobre o tema. Frente à urgência de ensinar e estimular os professores em atuação
a promoverem as estratégias de aprendizagem em seus alunos e diante da escassez de intervenções
com professores que tenham por finalidade fomentar as estratégias de aprendizagem, esse trabalho
foi proposto. O objetivo do presente estudo é apresentar o desenvolvimento de um programa de
intervenção em estratégias de aprendizagem para professores que lecionam no Ensino Médio. A
intervenção foi pensada e construída partindo do pressuposto de que, para que os professores
possam ensinar e estimular o uso das estratégias de aprendizagem em seus alunos, eles
primeiramente precisam ser convencidos de que realmente elas podem auxiliar sua própria
aprendizagem favorecendo a aquisição, o armazenamento, a recuperação e a utilização da
informação. Assim, a intervenção foi delineada tendo como foco duas vertentes: a do professor
enquanto aquele que aprende e a daquele que ensina. Foram realizados sete encontros, com a
duração de três horas. Em cada encontro, uma estratégia de aprendizagem era apresentada. Foram
trabalhadas as estratégias de estabelecimento de metas, autoquestionamento, regulação da
motivação, sublinhar, resumir e mapas conceituais. Os encontros seguiram sempre a mesma
dinâmica. Iniciavam-se como uma atividade de retomada do conteúdo trabalhado no encontro
anterior, o que foi chamada de atividade de rememoração. Na sequência, os professores
realizavam uma atividade autorreflexiva sobre a estratégia que seria trabalhada no encontro. A
fundamentação teórica vinha posteriormente e consistia no momento em que a pesquisadora
ensinava aos professores sobre a estratégia de aprendizagem específica do encontro, sua
importância e benefícios, como aplicá-la e como promovê-la em seus respectivos alunos. Em
seguida, os professores faziam uma atividade de aplicação do conteúdo em si enquanto estudantes
e depois a pesquisadora apresentava um modelo de atividade que poderia ser aplicado aos alunos.
Os professores foram estimulados a aplicar essas atividades com eles. Ao final de cada encontro, os
professores faziam um relato no diário de aprendizagem narrando o que haviam aprendido durante
o encontro. Os professores revelaram que, por meio da intervenção, eles desenvolveram maior
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consciência e reflexão sobre os próprios processos de aprendizagem e que passaram a promover as
estratégias de aprendizagem, em suas aulas, relacionando-as à disciplina que ministram. Esses
resultados salientam a importância de se desenvolver intervenções psicoeducacionais que
fortaleçam as habilidades autorregulatórias dos professores, de modo que estejam também voltadas
para a promoção da autorreflexão dos próprios processos cognitivos e metacognitivos.
Palabras clave: Intervenção, Estratégias de aprendizagem, Professores, Ensino Médio.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/4

183: Explorando a Organização de Dados no Pré-escolar/ Joana Catarina de Abreu
Ribeiro, Ema Mamede
Resumen:
É sabido que as crianças devem ser vistas como sujeitos ativos do seu processo de aprendizagem.
Elas constroem ativamente as suas ideias matemáticas interagindo com o ambiente físico e social
que as rodeia. Partir dos conceitos e ideias das crianças é essencial para o processo de
aprendizagem, tornando a aprendizagem significativa. Através das suas atividades diárias, as
crianças podem aprender conceitos matemáticos. A comparação informal, a classificação, a
seriação e a organização de objetos e as atividades de contagem podem fornecer os princípios
matemáticos para o desenvolvimento da compreensão de dados pelas crianças. Este é um rico
domínio para ajudar as crianças a entender o mundo ao seu redor.
O documento atual que rege as orientações curriculares para a Educação Pré-Escolar em Portugal
destaca que, no jardim de infância, há muitas oportunidades para recolher, organizar e interpretar
dados a partir de situações quotidianas, dando sentido a estas atividades. Este documento distingue
a Organização de Dados como um tópico a integrar na Matemática para a educação Pré-escolar. A
Organização e Tratamento de Dados é uma área da matemática recente, no entanto, é uma área
com enorme potencial para a literacia do cidadão atual visto ser necessária para a leitura e análise de
muita informação do nosso quotidiano.
Este estudo teve como objetivo compreender as ideias de crianças pequenas (crianças de 4 a 6 anos,
N = 23) na recolha, organização e representação de dados. Procura responder às seguintes
questões: 1) Como entendem as crianças a recolha e organização de dados? 2) Que tipo de
dificuldades possuem as crianças ao representar dados? Conduziram-se dois testes, um diagnóstico
e outro avaliativo, antes e depois de uma intervenção centrada na recolha, organização e
representação de dados. Esta última centrou-se em gráficos reais, pictóricos e simbólicos. Entre os
testes, implementou-se uma intervenção de seis sessões, na qual as crianças trabalhavam com
objetos reais e gráficos (reais e imagens) para representar informação. Recorreu-se a uma
metodologia qualitativa de estudo de caso coletivo para explorar as ideias das crianças relacionadas
com a representação de dados. Os resultados mostram que as crianças são capazes de recolher e
organizar dados que façam sentido para elas; e podem interpretar informações de um simples
gráfico real e traduzi-lo num pictograma, com compreensão. Também revelam que conseguem
interpretar informação a partir de tabelas simples, construídas por elas e que conseguem traduzir
essa informação para um pictograma, usando imagens ou símbolos. As crianças manifestaram ser
capazes de interpretar e organizar informação apresentada de formas variadas e que a sua perceção
sobre gráficos pode ser potenciada pelo aspeto visual dos mesmos, já que estes são bastante
atrativos.
Os resultados deste estudo sugerem que a Organização de Dados deve ser trabalhada com as
crianças do pré-escolar, facultando-lhes conhecimentos que lhes possibilitarão compreender o
mundo que as rodeia, podendo utilizar informação das mais variadas formas, em diversos
contextos, de uma forma ativa e que lhes seja significativa.
Palabras clave: recolha de dados no pré-escolar; organização de dados; representação de dados no
pré-escolar
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/6

215: Novas estratégias de ensino e aprendizagem por meio de jogos e brincadeiras/ Sueli
Mamede Lobo Ferreira Mamede
Resumen:
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O artigo propôs analisar se a estratégia de ensino por meio de jogos e brincadeiras auxilia no
aprendizado do aluno da educação infantil, isto é, alunos de 3 a 5 anos. Percebeu-se que, o
professor que utiliza de jogos e brincadeiras diversas em sala de aula, estimula a criatividade,
capacidade de concentração e autonomia do aluno, bem como, amplia a variedade de métodos de
ensino que permitam a descoberta de novos caminhos de aprendizagem e outras formas de ensinar.
Neste sentido, o tema do estudo é: Novas Estratégias de Aprendizagem por meio de Jogos e
Brincadeiras. Tendo como a mola mestra o seguinte problema: De que forma os jogos e as
brincadeiras podem contribuir no processo de ensino e aprendizagem? O presente trabalho serviu
como ferramenta para mensuração da eficácia da utilização de jogos e brincadeiras em sala de aula,
auxiliando na formação de atitudes sociais tais como: respeito mútuo, cooperação, relação social,
interação, construção do conhecimento e no processo de ensino/aprendizagem.
Assim, como forma de operacionalizar esta pesquisa pretendeu-se realizar uma revisão da literatura
existente e pesquisa de campo junto ao corpo docente e discente. Pretendeu-se ainda identificar se
os professores utilizam essas estratégias em sala de aula. Dessa forma, os objetivos específicos:
pesquisar sobre a importância dos jogos e brincadeiras para a construção da identidade do
conhecimento; descrever o desenvolvimento dos jogos e brincadeiras na aprendizagem escolar na
visão de Piaget e analisar os resultados.
Em todo o texto foi feito levantamento bibliográfico, e operacionalizada através de pesquisa de
campo aplicada numa escola municipal do Município de Luziânia-GO, Brasil. Por fim, estudos
como esse podem gerar ações que irão auxiliar para a efetividade no ensino-aprendizagem e na
melhoria na qualidade do ensino.
Palabras clave: Aprendizagem, estratégias de ensino, motivação.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/2

220:
AVALIAÇÃO
FORMATIVA:
UMA
CONSTRUÇÃO
DO
APRENDIZADO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II/
Jamerson Jobson de Farias, Francy Izanny de Brito Barbosa Martins
Resumen:
O artigo propõe-se apresentar um estudo de investigação realizado por meio de um trabalho de
conclusão do curso lato sensu de Especialização em Ciências da Natureza e Matemática, realizado
no IFRN – Campus Parnamirim, localizado no Estado do Rio Grande do Norte (RN) – Brasil. A
pesquisa objetiva verificar, a partir dos registros e análises das práticas pedagógicas relativas às
atividades sobre o conteúdo da disciplina de Física, a melhoria do processo de aprendizagem dos
educandos em meio a avaliação formativa, tendo em vista a ação dialógica e mediadora do
professor ao possibilitar o processo de construção do conhecimento do estudante. A investigação
desenvolvida é de abordagem qualitativa e do tipo exploratória e foi realizada no ano de 2018,
tendo como participantes duzentos estudantes do Ensino Fundamental II da rede municipal e
estadual dos municípios de Bom Jesus, Macaíba, Parnamirim e São José do Mipibu, que
frequentavam a Escola Alfredo J. Monteverde, uma das escolas do Centro de Educação Científica
do Instituto Santos Dumont (ISD) - Organização Social que atua nas áreas de educação, saúde
materno-infantil e da pessoa com deficiência, neurociências e neuroengenharia. A partir da análise
de dados realizada durante o percurso metodológico da investigação, verificou-se que a ação
mediadora no cotidiano do contexto educacional possibilitou diagnosticar um melhor desempenho
da aprendizagem dos estudantes na disciplina em questão, o envolvimento deles nos encontros
semanais, além de resultar uma melhor aproximação entre educador mediador e educando
aprendente.
Palabras clave: Avaliação, aprendizagem, prática pedagógica dialógica, mediação.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/2

94: Relações espaciais no jardim de infância/ Filipa Balinha, Ema Mamede
Resumen:
O pensamento espacial é uma capacidade humana usada diariamente na resolução de problemas e
contribui para a capacidade matemática. Acredita-se que crianças com um bom sentido espacial são
melhores em matemática, já que muitos conceitos matemáticos contemplam uma dimensão visual.
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Assim, as conexões matemáticas das experiências das crianças são enriquecidas quando os
educadores aliam conceitos e processos numéricos a estruturas espaciais. As orientações
curriculares para a educação pré-escolar distinguem o pensamento espacial, dividindo-o em
visualização e orientação, sugerindo a exploração da visualização no quotidiano educativo.
São várias as capacidades de visualização espacial importantes na aprendizagem das crianças,
distinguindo-se: coordenação visual motora, perceção figura fundo, constância percetual,
perceção da posição no espaço e perceção das relações espaciais. Este artigo apresenta um estudo
exploratório, centrado na perceção das relações espaciais, isto é, na capacidade de um observador
perceber a posição de dois ou mais objetos em relação a si e a relação entre os objetos. O estudo
tem como objetivo perceber a perceção das relações espaciais das crianças do pré-escolar. Para tal
procura responder às questões de investigação: 1. Quais os desempenhos das crianças na resolução
de tarefas de visualização espacial, especificamente, de perceção das relações espaciais? 2. Que
estratégias é que as crianças utilizam quando resolvem estas tarefas?
Adotou-se uma metodologia qualitativa, numa abordagem interpretativa, para entender os
processos de resolução e forma de pensar dos intervenientes. A recolha de dados foi efetuada no
jardim de infância e os dados foram recolhidos recorrendo a gravação áudio e vídeo, fotografia,
registos escritos das crianças e notas de campo da investigadora.
Realizaram-se entrevistas individuais e dirigidas, a crianças dos 3 aos 5 anos (N=15), a fim de
perceber o seu desempenho em 12 tarefas de perceção das relações espaciais que envolviam:
construção com blocos, puzzles e identificação de posição. Estas entrevistas tiveram a duração de,
aproximadamente, 20 minutos. Em cada tarefa foi disponibilizado material manipulável, alusivo a
cada um dos problemas apresentados e as crianças podiam fazer comentários sobre o que estavam a
fazer.
Os resultados sugerem que, de um modo geral, as crianças de 3 anos têm mais dificuldades que as
restantes na resolução das tarefas, no entanto, já são capazes de realizar atividades que envolvem
relações espaciais. As tarefas de construção com blocos parecem ter sido as mais difíceis para as
crianças. Nas tarefas de puzzles, as crianças de 4 e 5 anos são capazes de os resolver e as crianças
de 3 anos parecem ter mais dificuldades nos puzzles que não apresentam cores. As tarefas de
identificação de posição parecem ser acessíveis a todas as crianças, dos 3 aos 5 anos. Em relação às
estratégias utilizadas, há crianças de 3 anos que são capazes de reproduzir no espaço uma imagem
dada e de montar puzzles ao lado do cartão dado. Nas atividades de identificação de posição já são
capazes de colocar objetos no local correto, a partir de uma imagem. Além dos resultados
apresentados, esta proposta discutirá, ainda, as implicações educacionais dos resultados
encontrados, apesar destes não poderem ser generalizados.
Palabras clave: visualização espacial; pré-escolar; relações espaciais
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/3

295:
MOTIVACIÓN
HACIA
LOS
DEBERES
ESCOLARES
Y
RENDIMIENTO
ACADÉMICO
EN
ESTUDIANTES
DE
BACHILLERATO/ Bibiana Regueiro, Jesús Falcón, Carolina Rodríguez-Llorente,
Carlos Freire, Iris Estévez
Resumen:
El objetivo del presente estudio es determinar en qué medida varía el rendimiento académico de los
estudiantes de Bachillerato en función de los diferentes niveles de motivación intrínseca hacia los
deberes escolares y de la percepción de utilidad de los mismos. En el estudio han participado un
total de 280 estudiantes (el 48, 7% eran chicos y 51, 3% chicas) de los dos cursos de Bachillerato,
pertenecientes a cuatro centros educativos (dos públicos y dos concertados) de tres provincias del
norte de España. De ellos, 132 alumnos cursaban 1º de bachillerato (47, 2%) y 148 alumnos 2º
curso de bachillerato (52, 8%). Para la recogida de datos se ha utilizado el EDE (Encuesta sobre los
Deberes Escolares) que posee una escala de respuesta tipo Likert con cinco alternativas (que van
desde “1 = totalmente falso” hasta “5 = totalmente cierto”). Este instrumento evalúa diferentes
dimensiones relativas al proceso de realización de los deberes escolares, sin embargo, para la
realización de este estudio nos hemos centrado en el análisis de aquellas dimensiones referidas a la
motivación intrínseca hacia los deberes y a la percepción de utilidad. Por otro lado, la evaluación
del rendimiento académico se obtuvo mediante las calificaciones académicas finales en tres materias
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de los dos cursos de bachillerato (Lengua Castellana, Lengua Inglesa y Filosofía). Con la finalidad
de dar respuesta a los objetivos del trabajo, se llevaron a cabo Análisis de Varianza (ANOVA),
tomando como variables independientes la motivación intrínseca hacia los deberes escolares y la
percepción de utilidad, y como variable dependiente el rendimiento académico. Los resultados
indican que hay diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento académico en función
de los distintos niveles de percepción de utilidad y de motivación intrínseca. Aquellos alumnos que
muestran unos niveles de motivación intrínseca y de percepción de utilidad más bajos presentan
también los niveles más bajos de rendimiento académico.
Palabras clave: deberes escolares, motivación intrínseca, percepción de utilidad, Bachillerato
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/2

297: IMPLICACIÓN EN LOS DEBERES ESCOLARES Y RENDIMIENTO
ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO/ Bibiana Regueiro,
Iris Estévez, Tania Vieites, María del Mar Ferradás, Antonio Valle
Resumen:
El debate originado entorno a los deberes escolares es un tema de actual relevancia y está presente
en toda la comunidad educativa. Existe un amplio abanico de estudios e investigaciones que
analizan el proceso de realización de los deberes escolares en etapas educativas obligatorias
(Educación Primaria y Secundaria), sin embargo, no sucede lo mismo en etapas postobligatorias,
como Bachillerato. De ahí la necesidad de analizar la implicación en los deberes y su relación con el
rendimiento académico de los estudiantes en esta etapa académica. El objetivo del presente estudio
es analizar si existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento académico de los
alumnos y alumnas de bachillerato en función de su implicación en los deberes escolares. La
muestra se compone por un total de 280 estudiantes (48, 7% chicos y 51, 3% chicas) de los dos
cursos de Bachillerato, pertenecientes a cuatro centros educativos (dos públicos y dos concertados)
de tres provincias del norte de España. De ellos, 132 alumnos cursaban 1º de bachillerato (47, 2%)
y 148 alumnos 2º curso de bachillerato (52, 8%). El instrumento de recogida de datos fue el EDE
(Encuesta sobre los Deberes Escolares), que posee una escala de respuesta tipo Likert de 1 a 5.
Este instrumento evalúa diferentes dimensiones relativas al proceso de realización de los deberes
escolares. Sin embargo, para la realización de este estudio nos hemos centrado, específicamente,
en el análisis de aquellas variables vinculadas con la implicación: cantidad de deberes escolares
realizados, tiempo dedicado a los mismos y tiempo aprovechado. Además, el rendimiento
académico se evaluó mediante las calificaciones finales en Lengua Castellana, Lengua Inglesa y
Filosofía. Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos del trabajo, se realizaron varios Análisis
de Varianza (ANOVA), tomando como variables independientes la cantidad de deberes realizados,
el tiempo dedicado a los deberes, el aprovechamiento del tiempo, y como variable dependiente el
rendimiento académico. Los resultados indican que hay diferencias estadísticamente significativas
en el rendimiento académico en función de la cantidad de deberes realizados de los prescritos por el
profesor y también en función del aprovechamiento del tiempo dedicado a los deberes. Sin
embargo, no hay diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento académico en función
del tiempo dedicado a los deberes. De esta forma, a mayor cantidad de deberes realizados y mejor
aprovechamiento del tiempo mejor es el rendimiento académico del alumno.
Palabras clave: deberes escolares, implicación en los deberes escolares, estudiantes de
Bachillerato.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/2

319: EXPLORANDO TAREFAS DE PADRÕES NO PRÉ-ESCOLAR/ Joana
Fernandes, Ema Mamede
Resumen:
O conceito de padrão está normalmente associado a uma disposição ou arranjo de números,
formas, cores ou sons onde se identificam regularidades. Ao nível da Educação pré-escolar, as
orientações curriculares em vigor referem que a exploração de padrões leva ao desenvolvimento do
raciocínio, pelo que deve integrar as práticas o Jardim de Infância.
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Este estudo foca-se sobre o efeito dos padrões em crianças entre os 3 e os 5 anos, procurando
compreender que conhecimento têm as crianças sobre os mesmos e de que forma os exploram.
Procura-se responder a três questões: 1) Que ideias portam as crianças sobre padrões?; 2) Como
pode ser promovida a exploração de padrões no pré-escolar?; 3) Que dificuldades encontram as
crianças na abordagem aos padrões?
O estudo foi realizado num Centro Escolar do centro da cidade de Braga - Portugal, e participaram
nele 25 crianças com idades heterogéneas entre os 3 e os 5 anos, havendo 15 crianças do sexo
feminino e 10 crianças do sexo masculino. Recorreu-se a uma metodologia qualitativa, numa
abordagem de estudo de caso do grupo turma procurando perceber os processos de resolução das
crianças durante uma intervenção centrada nos padrões. A intervenção foi composta por 9 sessões,
que comportaram tarefas diversificadas de padrões de repetição com alternância, tendo em vista a
exploração dos desempenhos das crianças na resolução das mesmas. Esta diversidade de tarefas
incluiu o reconhecimento e continuação de padrões, a criação de padrões, a identificação do
intruso e ainda a tradução de padrões. Ao longo das sessões, a implementação das tarefas foi
diversificada, integrando tarefas de resolução individual, mas também em grupo.
Os resultados sugerem que esta intervenção permitiu às crianças estimular competências na
resolução de problemas sobre padrões, mas também desenvolver a sua capacidade de argumentar
sobre um padrão e a sua resolução, além de ter constituído uma oportunidade de apelar à
criatividade das crianças na criação dos seus próprios padrões. Esta diversidade de tarefas permitiu
compreender como é possível explorar padrões de uma forma lúdica e significativa para as crianças.
Apesar de ter sido um primeiro contacto com os padrões, as crianças conseguiram resolver todas
as tarefas propostas, tendo sido possível explorar todos os tópicos previstos, realizados com
sucesso. As crianças revelaram mais dificuldade relativamente às tarefas de identificação do intruso
e, consequentemente, na sua correção. A comunicação das suas próprias ideias e a apresentação
das suas justificações constituíram também uma dificuldade a assinalar nas sessões iniciais da
intervenção.
Este projeto espelha como a exploração de padrões pode ser promovida através de tarefas
diversificadas, previamente planificadas e organizadas pelo educador, adaptadas à faixa etária e ao
nível de desenvolvimento de cada criança, de modo a que a construção de conhecimento seja
sustentada e adequada a cada uma, proporcionando assim a construção de aprendizagens
significativas. Nesta apresentação, discutir-se-ão algumas implicações educacionais dos resultados
deste estudo.
Palabras clave: padrões, regularidades, educação pré-escolar, matemática no pré-escolar.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/2

324: A escola centrada na aprendizagem: perspetivas das crianças sobre os modos como
participam e aprendem em escolas primárias holandesas com pedagogias alternativas/ Sissi
Azevedo, Fernando Ilídio Ferreira
Resumen:
Esta comunicação apresenta alguns dos resultados de uma investigação em escolas primárias
holandesas, realizada no âmbito do doutoramento em Estudos da Criança, na Universidade do
Minho, em Portugal. A investigação decorreu nos Países Baixos, ao longo de, aproximadamente,
dezasseis meses, em três escolas primárias (crianças dos 4 aos 12 anos de idade) com modelos e
abordagens pedagógicas considerados alternativos ao modelo convencional escolar. Embora sejam
diversos, eles revelam em comum um questionamento e uma tentativa de superação da estrutura
uniforme da “classe” como modelo de organização do ensino. As abordagens pedagógicas das três
escolas são a Jenaplan, a Dalton e a Aprendizagem Natural. A investigação teve como principal
objetivo compreender os modos como as crianças participam e aprendem e qual a sua margem de
autonomia nos seus quotidianos escolares. Estudaram-se os referidos modelos e abordagens, em
cada escola, assim como as relações e as interações entre crianças e entre crianças e adultos
(professores e outros profissionais). Em termos teórico-concetuais, analisam-se criticamente
algumas tendências polarizadas que consideram a aprendizagem ora centrada no professor, ora
centrada no aluno, defendendo-se antes uma perspetiva de escola centrada na aprendizagem. A
metodologia utilizada foi o estudo de caso de orientação etnográfica, incluindo a observação
participante, considerada a estratégia principal de produção e recolha de dados qualitativos, a
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entrevista informal e semiestruturada e a análise documental. Com a finalidade de captar de modo
mais genuíno as perspetivas das crianças e de permitir a sua participação na investigação, procurouse recorrer o mais possível a metodologias participativas, sobretudo através de “conversas
amigáveis” com as crianças, e a técnicas visuais, como o desenho e a fotografia. A comunicação
apresenta resultados empíricos de um trabalho de escuta das crianças que permitiu conhecer mais
genuína e aprofundadamente as suas perspetivas sobre os modos como aprendem e o que as
motiva a aprender e a sentirem-se bem na escola.
Palabras clave: crianças, aprendizagem, autonomia, participação, pedagogias
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/6

336: Las Funciones Ejecutivas del Lóbulo Frontal y su Asociación con el Desempeño
Académico de Estudiantes de Nivel Superior/ Diogo Besserra Lagos
Resumen:
Introducción. Las funciones ejecutivas (FE) son un conjunto de destrezas mentales asociadas al
lóbulo frontal del cerebro humano que permiten regular el comportamiento, metacognición y
emociones; ejecutando un control consciente del propio pensamiento. Su desarrollo es progresivo a
lo largo del ciclo vital del ser humano, por lo tanto, se ven involucradas en el desarrollo social,
emocional y académico de las personas. Existen estudios que afirman que el rendimiento académico
se ve influenciado por el nivel de desarrollo de las FE (control inhibitorio, memoria de trabajo,
flexibilidad cognitiva, monitorización y autorregulación), cuya relación ha sido progresivamente
estudiada en diversos rangos etarios y niveles educativos.
Método. El objetivo de la investigación fue definir y explicar las principales FE que influyen en el
rendimiento académico en estudiantes universitarios. Para ello, se aplicó un método de revisión
sistemática que permite recopilar las investigaciones que muestran dicha relación. Resultados y
Conclusiones. Los estudios revisados evidencian que las principal FE involucrada en el rendimiento
académico de los estudiantes universitarios es la memoria de trabajo y en menor medida, las
habilidades de planificación, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva. Por último, se discute las
limitaciones y proyecciones que permite abordar este estudio; considerando las FE como un factor
clave para el éxito académico universitario y la implementación de instancias de apoyos pedagógicos
que favorezcan el desarrollo profesional de los estudiantes
Palabras clave: funciones ejecutivas, rendimiento académico, universitarios, memoria de trabajo.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/3

341: MOTIVACIÓN HACIA EL EJERCICIO FÍSICO EN LA NIÑEZ:
PREVALENCIA Y DIFERENCIAS DE GÉNERO/ Jose Dominguez Alonso,
Iago Portela Pino, Guzman Vicente Gómez Calleja
Resumen:
El objetivo del estudio es conocer los motivos para la práctica del ejercicio físico en la niñez. Se
realizó un estudio transversal analítico en 330 participantes con edades comprendidas entre los 10 y
12 años (M = 11.14; DT = 0.75). Se aplicó el Autoinforme de Motivos para la Práctica del Ejercicio
Físico -AMPEF- (? =. 945) utilizando estadística descriptiva e inferencial. Los resultados mostraron
promedios motivacionales más altos en prevención o salud positiva (M = 4.34; DT = 1.02),
seguida de afiliación, diversión o bienestar (M = 4.17; DT = 1.01), agilidad o flexibilidad (M =
3.82; DT = 1.28) y fuerza o resistencia muscular (M = 3.72; DT = 1.25). Las puntuaciones más
bajas fueron para peso o imagen corporal (M = 2.82; DT = 1.26), control del estrés (M = 2.83; DT
= 1.45) y urgencias de salud (M = 2.85; DT = 1.15). Asimismo, se muestran diferencias por género
con medias más altas del género masculino en las dimensiones competición, reconocimiento social
o desafío (t = 10.27; p . 05), peso e imagen corporal (t = 3.74; p . 05), afiliación, diversión o
bienestar (t = 4.78; p . 05), y fuerza o resistencia muscular (t = 13.61; p . 001). Por el contrario, es
más alta la media del género femenino en la dimensión agilidad o flexibilidad (t = 6.01; p . 05). Se
concluye que predominaron elementos de motivación relacionados con la salud y la diversión.
Además hay diferencias por género, lo que hace suponer la necesidad de abordar la temática sobre
la práctica del ejercicio físico en edades tempranas teniendo en cuenta el género.
Palabras clave: Motivación, ejercicio físico, infancia, género
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Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/3

342: BARRERAS EN LA PRÁCTICA DEL EJERCICIO FÍSICO:
PREVALENCIA Y RELACIÓN CON SU PRÁCTICA/ Jose Dominguez Alonso,
Iago Portela Pino, Guzman Vicente Gómez Calleja
Resumen:
Una de las claves para el desarrollo saludable es la práctica regular de ejercicio físico, sobre todo en
edades tempranas. El presente trabajo parte de dos objetivos, por un lado, busca identificar las
principales barreras que dificultan la práctica del ejercicio físico en la infancia, y por otro,
comprobar si existen diferencias en los diferentes factores que conforman las barreras (imagen
corporal/ansiedad física y social,
fatiga/pereza,
obligaciones/falta de tiempo y
ambiente/instalaciones) en función de su práctica habitual. El instrumento de recogida de
información fue el Autoinforme de Barreras para la Práctica del Ejercicio Físico -ABPEF- (? =
842). El estudio se enmarca en una investigación cuantitativa de tipo descriptivo e inferencial. Los
resultados evidencian como principales barreras en la niñez la obligación o falta de tiempo (M =
1.98; DT = 1.38) y la fatiga o pereza (M = 1.56; DT = 0.77). Por el contrario, las barreras de
menor presencia son la imagen corporal o ansiedad física y social (M = 1.45; DT = 0.84) y el
ambiente o instalaciones (M = 1.42; DT = 0.76). También se muestran diferencias significativas con
mayor presencia de barreras (IC/AFC: t = 7.61, p . 05; F/P: t = 27.37, p . 001; O/FT: t = 20.34,
p . 001; A/I: t = 3.89, p . 05) en el alumnado que no realiza ejercicio físico de manera habitual. Se
concluye que reducir las obligaciones y controlar la distribución del tiempo en la niñez, mejoraria la
adherencia al ejercicio físico en esta etapa.
Palabras clave: Infancia, barreras, ejercicio físico, práctica diaria
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/3

36: PROCESOS EJECUTIVOS Y EFICACIA SINTÁCTICO-SEMÁNTICA
EN ALUMNADO CON TDAH/ Pilar Vieiro Iglesias, Dolores Valarezo Alonzo,
Maria Luisa Gómez Taibo
Resumen:I
En esta investigación se pretende valoraV la capacidad de utilización de estrategias semánticas
(acceso a la información textual vs. al conocimiento previo) y sintácticas, en una muestra de
alumnos con TDAH, utilizando para ello medidas on-line. Como objetivos específicos se ha
propuesto analizar el nivel de eficacia (tasa de verificación y tiempos de reacción) sintáctica y
semántica en alumnos/as diagnosticados con TDAH controlando la influencia que la memoria
operativa pueda tener, y también presentar las diferencias en cuanto al género en el uso de dichas
estrategias. Se parte de una muestra 20 de alumnos diagnosticados de TDAH, y un grupo control
de 20 participantes, ambos grupos de 9 años de edad. Observando los resultados se concluye que,
los alumnos/as TDAH son menos eficaces en tareas de sintaxis y en tareas de inferencias, siendo
estas más acusadas en las medidas de tiempos de reacción. La Memoria de Trabajo ejerce una
mayor influencia sobre las tareas sintácticas que en las semánticas.
Palabras clave: TDAH, PROCESOS EJECUTIVOS, SINTAXIS, SEMÁNTICA
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/2

343: INTERVENCIÓN EN ESTRATEGIAS SINTÁCTICO-SEMÁNTICAS
EN UN CASO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN POR HIPERACTIVIDAD
(TDAH)./ Dolores Valerazo Alonzo, Pilar Vieiro Iglesias
Resumen:
Los problemas de aprendizaje que presentan los niños y adolescentes con TDAHentre otros son
los de sintaxis poco organizada y de menor complejidad gramatical, además de una baja capacidad
en comprensión lectora, debido a la poca capacidad atencional, por lo que es fundamental una
intervención en todos los procesos implicados. En este contexto el objetivo de este trabajo ha sido
diseñarun programa basado en estrategias de estructuración sintáctico-semántico a partir de frases
y del aprendizaje y comprensión de los textos centrándonos enestrategias de organización,
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selección e integración. En un estudio de caso único participó un varón de 13 años, con
TDAH. Para conocer algunos aspectos de los procesos ejecutivos se usaron la Prueba de
Amplitud Lectora (PAL), las Escalas Conners (padres y profesores) y la Prueba Stroop. Parala
evaluación de los procesos lectores se administró el PROLEC-SE. Para valorar la comprensión
lectora fue utilizado el PIRLS. Los análisis de las pruebas mostraron una leve mejoría en
la estructuración sintáctico-semántica, además se evidenció una mejoría en comprensión
lectora del sujeto, tras la interiorización de estrategias sintáctico/semántico con la
utilización de macrorreglas y la superestructuras según el texto. Estos resultados obtenidos a
corto plazo pueda que ofrezcan un nuevo enfoque a la hora de elegir estrategias dirigida a
sujetos con TDAH
Palabras clave: DA,
TDAH,
SINTAXIS,
SEMÁNTICA,
INTERVENCIÓN
PSICOEDUCATIVA
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/3

358: Enfoques de Aprendizaje en estudiantes de universidad: la Escala bifactorial
CEPE-U2F/ Alfonso Barca Lozano, Manuel Peralbo Uzquiano, Juan Carlos Brenlla
Blanco, Eduardo Barca Enríquez
Resumen:
Este trabajo tiene por finalidad la elaboración de la Escala abreviada de evaluación de enfoques de
aprendizaje a partir de la Escala original de John Biggs (SPQ-Study Process Questionnaire) con una
muestra de estudiantes de República Dominicana de centros universitarios de Educación. Se le
denominará Escala CEPE-U2F ya que evalúa enfoques de aprendizaje en alumnos de universidad y
que consta inicialmente, de acuerdo con los análisis realizados de las propiedades psicométricas, de
tres factores que ya son clásicos en la literatura original de Biggs, así como de otros autores que
tradicionalmente siguen el modelo de evaluación de procesos y enfoques de aprendizaje
denominado SAL (Students Approaches to Learning) como son el factor superficial, el profundo y
el de logro. A su vez estos tres factores se integran, de acuerdo al análisis factorial de segundo
orden realizado, en dos factores definitivos: el EORSP (Enfoque de orientación superficial) y el
EORSG (Enfoque de orientación al significado). La muestra para este trabajo está integrada por
1558 estudiantes (74.5% mujeres y 24.5% hombres), con una edad media de 21.7 años y que cursan
sus estudios de Educación en 22 centros universitarios de República Dominicana. Los 42 items de
que consta la escala original se reducen a un total de 28 items reflejando con fidelidad la estructura
original de la misma. Los resultados muestran que los enfoques originales se mantienen
esencialmente con sus respectivos ítems que evalúan motivos de aprendizaje y estrategias de
aprendizaje con una buena fiabilidad y con una óptima adecuación muestral que permite el análisis
de una validez factorial y estructural con resultados aceptables. Además se aprecia que los tres
enfoques iniciales se integran en dos dimensiones factoriales de segundo orden que muestran
coeficientes de fiabilidad aceptables y una estructura factorial adecuada. También a través de la
matriz de correlaciones se obtienen con claridad altas correlaciones en el enfoque de orientación al
significado (EORSG) por parte de los dos enfoques originales (profundo y de logro) y en el
Enfoque de orientación superficial se mantiene una alta correlación con el enfoque superficial
original. Por último, con la Escala abreviada CEPE-U2F es posible proceder al análisis de los
enfoques de aprendizaje en estudiantes de universidad de una forma más fácil, ágil y rápida y con
semejantes coeficientes de fiabilidad y de validez que si se utiliza la escala original.
Palabras clave: aprendizaje; enfoques de aprendizaje; estrategias de aprendizaje; evaluación de
aprendizaje; motivos de aprendizaje
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/6

377: Enfoques de Aprendizaje en estudiantes de universidad: la Escala bifactorial
CEPE-U2F/ Alfonso Barca Lozano, Manuel Peralbo Uzquiano, Juan Carlos Brenlla
Blanco, Eduardo Barca Enríquez
Resumen:
Este trabajo tiene por finalidad la elaboración de la Escala abreviada de evaluación de enfoques de
aprendizaje a partir de la Escala original de John Biggs (SPQ-Study Process Questionnaire) con una
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muestra de estudiantes de República Dominicana de centros universitarios de Educación. Se le
denominará Escala CEPE-U2F ya que evalúa enfoques de aprendizaje en alumnos de universidad y
que consta, de acuerdo con los análisis realizados de las propiedades psicométricas, inicialmente de
tres factores que ya son clásicos en la literatura original de Biggs, así como de otros autores que
tradicionalmente siguen el modelo de evaluación de enfoques de aprendizaje denominado SAL
(Students Approaches to Learning) como son el factor superficial, el profundo y el de logro. A su
vez estos tres factores se integran, de acuerdo al análisis factorial de segundo orden realizado, en
dos factores definitivos: el EORSP (Enfoque de orientación superficial) y el EORSG (Enfoque de
orientación al significado). La muestra para este trabajo está integrada por 1558 estudiantes (74.5%
mujeres y 24.5% hombres), con una edad media de 21.7 años y que cursan sus estudios de
Educación en 22 centros universitarios de República Dominicana. Los 42 items de que consta la
escala original se reducen a un total de 28 items reflejando con fidelidad la estructura original de la
misma. Los resultados muestran que los enfoques originales se mantienen esencialmente con sus
respectivos ítems que evalúan motivos de aprendizaje y estrategias de aprendizaje con una buena
fiabilidad y con una óptima adecuación muestral que permite el análisis de una validez factorial y
estructural con resultados aceptables. Además se aprecia que los tres enfoques iniciales se integran
en dos dimensiones factoriales de segundo orden que muestran coeficientes de fiabilidad aceptables
y una estructura factorial adecuada. También a través de la matriz de correlaciones se obtienen con
claridad altas correlaciones en el enfoque de orientación al significado (EORSG) por parte de los
dos enfoques originales (profundo y de logro) y en el Enfoque de orientación superficial se
mantiene una alta correlación con el enfoque superficial original. Por último, con la Escala
abreviada CEPE-U2F es posible proceder al análisis de los enfoques de aprendizaje en estudiantes
de universidad de una forma más fácil, ágil y rápida y con semejantes coeficientes de fiabilidad y de
validez que si se utiliza la escala original.
Palabras clave: Aprendizaje; enfoques de aprendizaje; estrategias de aprendizaje; evaluación de
aprendizaje; motivos de aprendizaje
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/3

377: Metas académicas, estrategias de aprendizaje, autoeficacia y género: impacto en los
enfoques de aprendizaje del alumnado universitario dominicano de Educación/ Alfonso
Barca Lzozano, Ginia Montes de Oca, Yssa Moreta, Eduardo Barca Enríquez
Resumen:
En la investigación en educación se ha resaltado con mucha frecuencia la importancia del
aprendizaje en las situaciones interactivas entre el profesor y el alumno. A los profesores siempre
les ha interesado conocer aquellos mecanismos y estilos que los alumnos utilizan para su
aprendizaje tanto en la educación básica y secundaria como en la universidad. En consecuencia, los
enfoques de aprendizaje desde la perspectiva del alumno, en la terminología de la corriente SAL
(Students´ Approaches to Learning), han tenido especial relevancia entre los investigadores desde
hace ya varias décadas puesto que llevan implícito dos procesos que destacan el fundamento del
hecho de aprender: uno motivacional y el otro de estrategias de modo que, en la medida que se
conozcan los factores de influencia en dichos enfoques, así será más fácil determinar con amplia
certeza el qué, el cómo y el para qué del proceso de aprendizaje en los diferentes niveles de
enseñanza. En este trabajo se pretende saber cuáles son las variables motivacionales más
importantes que configuran e influencian los enfoques de aprendizaje. Por eso, se sabe que las
metas académicas, las estrategias de aprendizaje y la autoeficacia juegan un papel relevante en los
alumnos a la hora de abordar sus tareas de estudio. El objetivo aquí radica en tratar de descubrir si
estos tres elementos motivacionales influencian de modo significativo en los enfoques de
aprendizaje que todo alumnado desarrolla en sus procesos de estudio. Con una muestra de 1558
estudiantes (74.5% mujeres y 24.5% hombres), con una edad media de 21.7 años y pertenecientes a
22 centros universitarios de República Dominicana se busca esclarecer en qué medida las metas
académicas, las estrategias de aprendizaje y la autoeficacia mantienen una relación interactiva con
los enfoques de aprendizaje y, a su vez, se trata de conocer su capacidad de influencia y predicción
sobre los mismos, tanto en mujeres como hombres estudiantes de Educación en la universidad de
República Dominicana. Con una metodología descriptiva básica y “ex post facto” se toman como
técnicas de análisis las correlaciones, el análisis de varianza y un modelo predictivo de análisis de
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regresión lineal múltiple para la verificación del objetivo planteado. Los resultados muestran que las
metas académicas, las estrategias y la autoeficacia mantienen correlaciones estadísticamente
significativas con los enfoques de aprendizaje. A su vez, estas tres variables motivacionales tienen
una influencia desigual, aunque muy importante, sobre dichos enfoques de aprendizaje, tanto para
los enfoques profundos al significado (EORSG) como para los enfoques superficiales (EORSP).
En los análisis diferenciales de género se aprecia que las mujeres mantienen valores más elevados
que los hombres en las tres variables motivacionales con influencia en los enfoques de aprendizaje.
En la discusión y conclusiones de este trabajo se han derivado los resultados hacia la mejora de los
procesos de enseñanza/aprendizaje de los contenidos de las materias en la universidad, tanto para
alumnos como para profesores.
Palabras clave: Palabras clave: autoeficacia; enfoque de aprendizaje; estrategia de aprendizaje; meta
académica, motivación; género.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/3

377: Atribuciones causales y género: influencia y determinación sobre los enfoques de
aprendizaje del alumnado dominicano de los centros universitarios de Educación/ Alfonso
Barca Lozano, Ginia Montes de Oca, Yssa Moreta, Eduardo Barca Enríquez
Resumen:
Las atribuciones causales se entienden como aquellas razones y explicaciones que las personas
utilizan para justificar sus conductas de éxito o de fracaso, y en concreto en aquellos contextos
educativos de aprendizaje y ante las conductas de estudio que conllevan éxito o fracaso en el
rendimiento el alumnado siempre tiende a preguntarse por las causas que los ocasionan. Por eso se
sabe que los resultados de aprendizaje juegan un papel importante en la motivación académica. Los
investigadores han descubierto que las causas atribucionales que ocasionan los resultados de
aprendizaje son variadas; así se clasifican tradicionalmente en cuatro tipos: a la capacidad, a la
dificultad de la tarea, al esfuerzo y al azar/suerte, llevando consigo cada una de estas causas dos
dimensiones: interna/externa, controlable/incontrolable y estable/inestable en el tiempo. Se sabe
actualmente que los alumnos en función de la combinación que adopten de las causas con sus
respectivas dimensiones, de sus resultados de aprendizaje así tenderán a la obtención de resultados
y de rendimiento académico diferenciales tanto en en significatividad, en comprensión o en
superficialidad. Además se sabe que las atribuciones causales tienen efectos relevantes sobre los
enfoques de aprendizaje del alumnado, tanto sobre los de orientación al significado como sobre los
superficiales porque los enfoques de aprendizaje son un conjunto de intenciones y estrategias que
orientan y condicionan la actuación del alumnado durante el sus procesos de estudio. En este
trabajo la muestra está integrada por 1558 estudiantes (74.5% mujeres y 24.5% hombres), con una
edad media de 21.7 años de 22 centros universitarios de República Dominicana). El objetivo de está
en saber, en primer lugar, si las atribuciones causales mantienen correlaciones significativas con los
enfoques de aprendizaje que adopta el alumnado dominicano de los centros universitarios de
educación y, además, se trata de conocer las influencias y capacidad predictiva que las atribuciones
mantienen sobre los enfoques. También se pretende comprobar si existen diferencias
estadísticamente significativas en función del género del alumnado en su adopción de atribuciones
causales y sus efectos en los enfoques de aprendizaje. Los resultados muestran y confirman la
existencia de correlaciones estadísticamente significativas de distinto signo entre las atribuciones y
los enfoques de aprendizaje, destacando especialmente dichas correlaciones con los enfoques
superficiales. Del mismo modo se ha descubierto una alta influencia atribucional causal de la
capacidad y esfuerzo, de tipo interno, controlable e incontrolable y estable e inestable sobre los
enfoques profundos de aprendizaje de orientación al significado. Pero, al mismo tiempo, se ha
descubierto que estos mismos efectos e influencias ocurren también sobre los enfoques superficales
de aprendizaje, tanto en alumnas como en alumnos universitarios dominicanos de Educación. En
la discusión y conclusiones de los rsultados se hacen matizaciones y se aportan directrices a tener en
cuenta por parte del alumnado y profesorado de cara a una optimización del aprendizaje y para una
mejora del rendimiento académico.
Palabras clave: Atribuciones causales; atribución a la capacidad y esfuerzo; enfoque de aprendizaje
al significado; enfoque de aprendizaje superficial; género.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/3
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398: Papel de la estrategia de preguntar en la comprensión lectora inicial/ Martina Ares
Ferreirós, Manuel Deaño Deaño
Resumen:
El estudio presenta la mejora producida por la aplicación de la estrategia QD2C en la comprensión
lectora en estudiantes de grado 3 de Educación primaria. La muestra estuvo constituida por 33
estudiantes de un aula de un centro de educación primaria. Se formaron dos grupos, uno con los
estudiantes que presentaban algunas dificultades en su comprensión lectora, constituyendo, el
grupo de intervención. El segundo grupo formado por el resto de los estudiantes del grupo aula,
constituyendo el grupo de comparación. Se utilizó un diseño pre-post test. En las medidas pretest el
grupo de intervención se diferenció significativamente por sus puntuaciones inferiores al grupo de
comparación en conciencia lectora y comprensión lectora, sin embargo estaban igualados en el
nivel socioeconómico y cultural de los padres así como en el proceso cognitivo de sucesivo. Estos
grupos fueron creados para ser diferentes en las medidas pretest, la diferenciación se produjo en el
procesamiento simultaneo y los procesos lectores. Al grupo de intervención se le aplicó la estrategia
cognitiva de preguntar Qué, Dónde, Cuándo y cómo (QD2C) para la mejora de la comprensión
lectora. El procedimiento de entrenamiento en la estrategia se hizo mediante la facilitación de la
planificación que estimulaba a los niños a la verbalización reflexiva, a discutir el material de la
lectura y a comparar y contrastar respuestas. El programa se desarrolló en 24 sesiones durante siete
semanas. El grupo de comparación siguió las actividades curriculares, según el modelo de
enseñanza tradicional. Tras la intervención el grupo de intervención mejoró significativamente
igualando al grupo de comparación en comprensión lectora. Presentó también una debilidad
cognitiva específica en procesamiento simultáneo, proceso requerido para la comprensión lectora.
Estos resultados se interpretan en el sentido de que las preguntas sobre la comprensión lectora de
los textos en un contexto de facilitación de la planificación contribuyen a internalizar y construir las
representaciones necesarias para hacerse con el significado de la frase.
Palabras clave: Mejora de la comprensión lectora, estrategias QD2C, Facilitación de la
planificación, proceso simultáneo, teoría PASS.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/6

402: Perspetivas das crianças/alunos sobre a aprendizagem: convergências e dissonâncias
em relação à cultura escolar/ Fernando Ilídio Ferreira, Isabel Candeias, Andréa
Duarte
Resumen:
Esta comunicação apresenta resultados de uma fase inicial do Projeto Erasmus+ “New European
Settings for Teachers and Teaching” (NESTT). A parceria envolve quatro países: Portugal
(coordenação), Bélgica, Polónia e Roménia. Os dados foram recolhidos no ano letivo de
201/72017, junto de 546 crianças/alunos com idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos, em
escolas portuguesas, polacas e romenas. Foi utilizado o inquérito por questionário, com questões
fechadas, em escala tipo likert, e questões abertas. O estudo teve como objetivo conhecer as
perspetivas das crianças sobre a aprendizagem em contextos escolares e não escolares. Pretendeuse: i) dar voz às crianças sobre assuntos que lhes dizem diretamente respeito e em relação aos quais
devem ser ouvidos; ii) recolher dados sobre o modo como veem a escola, os professores e a
aprendizagem; e iii) analisar as suas perspetivas sobre a aprendizagem em diversos contextos,
procurando-se identificar convergências e dissonâncias entre essas perspetivas e uma conceção de
educação escolar, social e historicamente construída, assente numa estrutura nuclear – a classe. É
nesta estrutura que assenta uma modalidade de pedagogia coletiva, cujo objetivo é “ensinar a
muitos como se fossem um só”, e que tem permanecido, no essencial, ao longo dos tempos, no
âmago da organização pedagógica da escola. A análise dos dados foi organizada em torno de três
eixos: o que gostam os alunos de aprender; como aprendem; e onde aprendem. Os resultados
revelam uma forte identificação das crianças com a sua condição de alunos, e com a cultura escolar,
de um modo geral, tendendo, nas suas respostas, a confinar a noção de aprendizagem aos espaços
e tempos curriculares e, mais restritamente ainda, à sala de aula. Além disso, é bastante débil, nas
suas respostas, o reconhecimento dos contextos de educação não formal como fontes de
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aprendizagem. Em suma, é acentuada a convergência de perspetivas em torno da cultura escolar.
Não obstante, identificaram-se também dissonâncias, especialmente quando salientam o
predomínio de aulas expositivas. Trabalhar em grupos, em pares e em projetos; estudar e aprender
em casa e na casa de amigos; aprender viajando, visitando museus, ouvindo música, entre outras
experiências, são encaradas por eles, também, como fontes de aprendizagem, sendo nalguns
casos consideradas mais interessantes e significativas. Finalmente, questionam-se as fronteiras
comumente estabelecias entre educação escolar e não escolar, argumentando-se que a interpelação
e o enriquecimento mútuo das diferentes abordagens podem revelar-se fecundos para a
transformação das conceções e das práticas educativas.
Palabras clave: cultura escolar; educação não formal; aprendizagem; perspetivas das crianças
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/6

408: Gamificação e Objetos de Aprendizagem aplicados nas Mudanças Conceituais no
Ensino de Física Moderna e Contemporânea/ Gilvandenys Leite Sales Sales, Rubens
Lopes dos Santos Rubens, Juscileide Castro Jusci, Eloisa Vidal Maia Eloisa
Resumen:
Os fenômenos naturais podem despertar a comparação entre o estudado e o vivenciado e assim
conflitos cognitivos conceituais. Propõe-se investigar mudanças conceituais em Física Moderna e
Contemporânea (FMC) e como modelo pedagógico e empírico optou-se pela Teoria Cognitiva da
Aprendizagem Significativa de Ausubel. Fez-se uso de Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação, especificamente Objeto de Aprendizagem com o emprego de metodologias ativas
de aprendizagem como a gamificação da sala de aula. Aplicou-se a metodologia do Procedimento
Cognitivo Metodológico de Apreensão, cujos dados qualitativos foram extraídos a partir da
aplicação de suas cinco fases. O público alvo foram alunos do ensino básico final de uma escola
pública do estado do Ceará. Espera-se com o trabalho proposto apresentar elementos que possam
nortear a compreensão das mudanças conceituais no cenário de ensino e aprendizagem da FMC
com a utilização de recursos tecnológicos e com suporte metodológico que põe no foco o aprendiz.
Palabras clave: Ensino de Física, Objeto de Aprendizagem, Aprendizagem Significativa,
Procedimento Cognitivo Metodológico de Apreensão
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/6

409: Projeto GEAR: Produção de objetos educacionais em realidade aumentada na
formação de futuros professores/ Bruno Marx Aquino Braga, Juliana Campos Sabino de
Souza
Resumen:
Com a tecnologia estando presente diariamente em nossas práticas laborais e sociais, não seria
incomum o uso da mesma para a educação.
É essencial que professores e estudantes possam aprender utilizando diversos instrumentos, bem
como tendo acesso regular a tecnologias que dão suporte ao avanço do desenvolvimento do senso
matemático, raciocínio e resolução de problemas.
Utilizando tecnologias em sala de aula, o professor pode estimular os estudantes a aprender
matemática de uma forma diferenciada, aumentando sua proficiência nessa área.
Embora, o papel do professor como produtor de conteúdo seja uma exigência antiga, a habilidade
autoral como um fator dinamizador do processo de ensino está em voga e é pouco estimulada em
alguns cursos de licenciatura, o que pode ter como consequência uma formação profissional
incompleta.
Dentre os vários recursos tecnológicos existentes, o escolhido como simulação de um projeto de
formação para alunos da licenciatura em Matemática no Instituto Federal de Brasília foi o uso de
Realidade Aumentada (R.A). para a produção de objetos educacionais digitais.
A Realidade Aumentada é uma tecnologia que se utiliza de elementos do mundo virtual misturado
ao real, possibilitando certa interação do aluno com o conteúdo permitindo a criação de processos
didaticamente melhor explicados, onde situações e acontecimentos antes distantes são agregados
ao mundo concreto do estudante.
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No âmbito da formação do professor, o licenciando terá mais uma ferramenta para auxiliar o aluno
no entendimento dos conteúdos matemáticos e, por ser também um nativo digital, poderá
expressar sua criatividade em um produto que fará o aluno extrapolar os limites do ambiente físico
escolar, estimulando uma postura de maior autonomia.
O projeto se materializou com a seleção de alunos do segundo, terceiro e sexto semestres do curso
de licenciatura, com idades entre 19 e 22 anos por meio de adesão voluntária.
Inicialmente foram colhidas as impressões, anseios e expectativas relativas ao curso de licenciatura
e ao papel que exercerão como futuros professores por meio de entrevista e questionário.
Em seguida, foi traçado o plano de estudos que incluía a formação em lógica de programação, a
utilização das plataformas Unity3D, Vuforia e ARcode. Par terminar a fase de formação,
estudaram elementos de design instrucional.
A etapa seguinte consistiu na escolha do conteúdo para a produção do aplicativo. Os estudantes
escolheram geometria plana e geometria espacial, mais especificamente, áreas de figuras planas e
sólidos geométricos e, ao longo de três meses foi realizada a produção do aplicativos e sua
adaptação para instalação em dispositivos móveis.
Como resultado, em agosto de 2018, o aplicativo foi exposto e testado no evento CONECTAIF,
o qual tem como um dos objetivos, dar visibilidade à produção acadêmica dos Institutos Federais
do Brasil.
Após as etapas de escolha do grupo, formação, produção do objeto educacional digital e validação
em um evento de grande porte, os alunos foram novamente entrevistados tendo como principais
resultados a motivação e ampliação de horizontes quanto à profissão docente.
Palabras clave: Aprendizagem, Geometria, Realidade aumentada
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/4

407: PSICOMOTRICIDADE E ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA NA
PERSPECTIVA DA EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM MEDIADA:
Uma possibilidade para o ensino de Geometria/ Aldicea Craveiro, Flavio Alison Simas
Lopes, Nathanael Dias Araújo
Resumen:
O referido trabalho transcreve a realidade escolar da não aprendizagem significativa nas séries
iniciais (1º ao 5º ano) e das consequências dessa num contexto nacional escolar, onde estas se
apresentam enquanto problemática que se arrasta expressivamente até o Ensino Médio e interferem
na aprendizagem matemática. Nas observações e escuta das experiências vividas dentro do espaço
de Estágio Supervisionado do Curso de Matemática, vimos que a maioria das dificuldades
apresentadas por parte dos alunos do ensino médio estão na matemática básica, ou seja, na
dificuldade de conceberem conceitos de geometria, aritmética e álgebra. Nesse contexto, há
pontos relevantes que justificam as ações deste projeto, sob vias de contribuição no sentido de
produzir práticas mais eficazes para o processo ensino-aprendizagem, balizados no tripé ensinopesquisa-extensão, ademais, pontuar a pesquisa e a formação do professor de Matemática em
escola que atendam o Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, na rede Estadual de Educação. Para
tanto, foi feita a aplicação de uma sequência didática para o ensino da Geometria, balizada nos
princípios da Alfabetização Matemática e da Metodologia da Experiência de Aprendizagem
Mediada/EAM, levando em consideração os conhecimentos prévios dos alunos para então,
estabelecermos o conhecimento lógico-matemático de fato. Nessa perspectiva, acreditamos que o
ensino da matemática deva acontecer a partir de um processo alfabetizatório, pois, as habilidades
na educação básica tem reflexo direto no ensino médio, bem como, no período intermediário que
vai do 6º ao 9º. Isso expressa a grande necessidade das instituições de formação de professores de
ciências e matemáticas – como é o caso dos Instituto Federal de Educação, Ciências e
Tecnologia/FAM – estarem tomando esses espaços riquíssimos como fonte de problemas para a
investigação científica, que para este trabalho, utilizou-se a Pesquisa-Ação para definirmos a rigor,
a pontuação das suas ações, na forma de dados científicos. Concluindo, Observou-se que as
competências dentro do contexto da aprendizagem matemática, devem ser trabalhadas a partir de
atividades práticas e que desenvolva as habilidades sensório-motora e psicomotoras dentro de um
processo de alfabetização, o que nesta fase do 4º ano do ensino fundamental, são extremamente
necessárias para a realização das Operações Concretas. Isso indicou que as transições de um nível
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cognitivo para outro referido ao aprendizado matemático, devem ser feitas de maneira cautelosa
para não gerar problemas de raciocínio lógico. Por tudo isso, ao longo as ações do projeto, foi
considerado o corpo vivido de cada aluno, algo elementar para o trabalho da Psicomotricidade,
bem como, com primazia no ensinar sob o prisma da Alfabetização Matemática. Foi notório que as
respostas dos estudantes que no princípio das ações, se apresentavam sem muita reflexão e
impulsivas, passaram a ser mais metacognitivas, onde vimos que a recepção, o processamento e as
respostas quanto aos conteúdos trabalhados, passaram ser mais lógicas e pertinentes aos conteúdos
trabalhados ao longo das ações do projeto.
Palabras clave: Aprendizagem Mediada. Alfabetização Matemática. Psicomotricidade.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/6

416: La autoeficacia y el optimismo en estudiantes universitarios del grado en Educación
Primaria./ Ana Acuña Trabazo, Carla María Míguez Álvarez, Aquilino Alonso
Núñez, Miguel Cuevas Alonso, Laura Redondo Gutiérrez
Resumen:
Diferentes estudios establecen la relevancia del optimismo y de la autoeficacia en el alumnado
universitario, por su vinculación con el rendimiento y el bienestar percibido, lo que las convierte
en un campo prioritario de la investigación centrada en la mejora de la Educación Superior.
El optimismo se conceptualiza como una característica psicológica disposicional que conlleva a que
las personas esperen que les sucedan cosas buenas, y se relaciona con variables como la
perseverancia y el logro. Así, los optimistas tienen expectativas y percepciones positivas sobre la
vida que les permiten implicarse de una manera más activa y comprometida en cualquier actividad
de su interés. Por su parte, la expectativa de autoeficacia hace referencia al conjunto de
autopercepciones o creencias que tienen los individuos sobre lo que son capaces de lograr con sus
capacidades en situaciones actuales y futuras.
El estudio que se presenta tiene como objetivos conocer las puntuaciones medias en optimismo y
autoeficacia en estudiantes de Educación Primaria y saber si dichos niveles superan los valores de
prueba medios de los test. También pretende analizar la relación existente entre optimismo y
autoeficacia.
Para ello se empleó una muestra de 72 estudiantes del Grado de Educación Primaria de la
Universidad de Vigo con edades comprendidas entre los 19 y 36 años (M=21.62; DT=3.40), que
fueron evaluados en optimismo y autoeficacia.
Los análisis de datos incluyeron el cálculo de una correlación de Pearson entre las puntuaciones en
optimismo y autoeficacia, así como comparaciones t de Student con el valor de prueba medio de
los test. Los resultados indican que existe una relación positiva y significativa entre los niveles de
optimismo y de autoeficacia (r=.553; p.001). Por otra parte, se establecieron diferencias
estadísticamente significativas tanto para la puntuación media de optimismo (M=3.23) con el valor
de prueba medio de su test 3 (t(71)=3.46; p.001) como para la puntuación media de autoeficacia
(M=6.90) con su valor de prueba de test correspondiente 5 (t(71)=12.75; p.001).
Los resultados indican que el alumnado universitario del grado de Educación Primaria presenta
puntuaciones en autoeficacia moderadamente elevadas, en línea con lo hallado por otros
investigadores con una muestra de estudiantes de la misma titulación. Del mismo modo, y en
consonancia con otros estudios, las puntuaciones en optimismo son moderadamente elevadas. Por
último, se ha encontrado que mayores niveles de optimismo se relacionan con mayores niveles de
autoeficacia.
Aunque se requiere de un mayor número de estudios para poder realizar afirmaciones categóricas,
se podría avanzar, por lo alcanzado en este trabajo, así como en otros, que los universitarios de
Educación presentan niveles satisfactorios de autoeficacia y optimismo. Esto refuerza la confianza
que se ha de tener en los futuros maestros y profesores, al encontrarse establecido que estas
variables se relacionan con la eficacia, el bienestar psicológico y la resiliencia al burnout.
Palabras clave: autoeficacia, optimismo, motivación, grado en Educación Primaria
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta 0
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453: Autoconcepto y expectativa de rendimiento académico en hombres y mujeres/
Francisca Fariña Rivera, David Tomé Lourido, Miguel Cuevas Alonso, Carla María
Míguez Álvarez, Laura Redondo Gutiérrez
Resumen:
El autoconcepto se conceptualiza como el conjunto de autopercepciones que la persona mantiene,
a partir de la interpretación que realiza de la propia experiencia y del ambiente, incidiendo en ellas
los refuerzos ambientales y el feedback de los otros significativos, a la vez que los propios
mecanismos cognitivos. La expectativa de éxito es una variable motivacional que influye en la
implicación de la persona en la tarea y en el grado de esfuerzo que realizará en la ejecución de la
misma, incidiendo directamente en el logro o rendimiento.
Con el objetivo de conocer si existen diferencias entre universitarios y universitarias en
autoconcepto y en expectativas de rendimiento; así como analizar la relación existente entre estas
dos variables, se diseñó un estudio ex post facto.
Para ello se recabó una muestra de 291 universitarios de diferentes titulaciones, de la Universidad
de Vigo, con una edad media de 20.2 años (DT=3.63), siendo el 43.8% hombres y el 56.2%
mujeres. Los participantes fueron evaluados en las variables de autoconcepto y expectativas de
rendimiento.
Los resultados no mostraron diferencias significativas entre hombres y mujeres en la variable de
expectativas de rendimiento. En cuanto al autoconcepto, sí se hallaron diferencias significativas
(p.01) en el autoconcepto total (t(257)=5.188), así como en el autoconcepto emocional
(t(282)=7.514) y físico (t(278.642)=6.325), presentando en los tres casos, mayor autoconcepto los
universitarios que sus compañeras universitarias; sin embargo, no se obtuvieron diferencias
significativas en el autoconcepto académico, social y familiar. Por último, con respecto a las
relaciones entre las expectativas de rendimiento y el autoconcepto, se establecieron correlaciones
positivas y significativas (p.001) con el autoconcepto académico (r=.217), el autoconcepto físico
(r=.195), y el autoconcepto total (r=.164).
Aunque en algunos estudios con población universitaria no se encontraron diferencias en los
niveles autoconcepto, en función de la variable sexo, este trabajo parece evidenciar que las mujeres
presentan menor autoconcepto que sus compañeros, lo cual puede ser explicado desde la
perspectiva de género, como una consecuencia de la educación diferencial entre ambos sexos.
De confirmarse en otros estudios los resultados obtenidos con respecto a la relación del
autoconcepto y las expectativas de rendimiento académico, y por lo tanto en la motivación y en el
propio rendimiento, las intervenciones educativas cuya meta sea el fortalecimiento del
autoconcepto del alumnado tendrían que considerar la perspectiva de género. De esta manera, no
sólo se incrementaría el autoconcepto en la población universitaria, sino también se lograría una
sociedad más igualitaria.
Palabras clave: Autoconcepto, rendimiento, universidad, expectativas.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/4

362: Efecto de la procrastinación sobre las emociones autoconscientes/ Cinthya Patricia
Ruiz Félix, Pablo Espinosa Breen
Resumen:
La procrastinación no se refiere únicamente a la falta de finalización de la tarea, sino la experiencia
de su postergación que implica experimentar emociones negativas y que actúe como un mecanismo
generador de estrés, asociándose a un bajo rendimiento académico, estados de ansiedad,
depresión y otras conductas mal adaptativas. Por otra parte la culpa y la vergüenza también
conocidas como emociones autoconscientes o morales, adquieren relevancia en el sentido de que
implican una autoevaluación del yo y fomentan el comportamiento moral. La vergüenza, por una
parte, surge de la exposición pública de algún fracaso. Mientras que, la culpa emerge de los dolores
de la conciencia interiorizada. Existen antecedentes que refieren que la procrastinación está
relacionada positivamente con la vergüenza más no con la propensión a la culpa, sin embargo en
estos estudios no refieren si estas expresiones se derivan únicamente de la trasgresión o sí ésta
depende de algún factor más, aquí la relevancia de nuestro estudio y por lo cual se planteó el
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objetivo de conocer cuál era el efecto de las situaciones de procrastinación sobre las emociones
autoconscientes del individuo de acuerdo al sexo y la tendencia a procrastinar.
A través de una recogida de datos online se llevó a cabo un diseño experimental con una muestra
de 192 participantes (71 hombres y 121 mujeres) que fueron asignados aleatoriamente a una de las
cuatro condiciones del estudio (cada grupo tenía que responder a situaciones hipotéticas de
procrastinación: con resultado positivo, con resultado negativo, ausencia de procrastinación
(eficacia) o bien una tarea no relacionada con la procrastinación).
Los resultados muestran una interacción entre las diferentes situaciones de procrastinación
expuestas en los escenarios y la tendencia a la procrastinación. El contraste entre el
comportamiento habitual y el descrito en el escenario provoca una mayor emoción de vergüenza. A
medida que aumenta su tendencia a la procrastinación, los participantes tienden a sentirse más
avergonzados cuando se les presenta una situación que se resuelve eficazmente y lo contrario
sucede ante las situaciones hipotéticas de procrastinación. Así mismo, se observan diferencias en
cuanto al sexo de los participantes, en el que se aprecia que los hombres tienden a procrastinar más
que las mujeres, pero las mujeres expresan un mayor nivel de emociones relacionadas, como la
vergüenza. Finalmente las implicaciones de este trabajo se reflejarán en la ampliación de los marcos
conceptuales y entendimiento de la procrastinación y la posibilidad de elaborar estrategias para
intervenir en la tendencia conductual a la procrastinación, a fin de mejorar el rendimiento y la
satisfacción del individuo en diversos ámbitos, sea educativo o laboral.
Palabras clave: procrastinación, emociones autoconscientes, culpa y vergüenza.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/2

474: Atribución y emoción como variables mediadoras sobre la relación entre
afrontamiento y procrastinación/ Cinthya Patricia Ruiz Félix, Pablo Espinosa Breen
Resumen:
La procrastinación ha sido estudiada y entendida como un problema cognitivo comportamental,
considerada como un fracaso en la autorregulación, ya que se considera una discrepancia entre las
intenciones del individuo de actuar y la realización de la acción prevista. Sus implicaciones van más
allá de una postergación, son experiencias negativas por la inhabilidad para completar tareas a
tiempo, tomar decisiones y cumplir con los plazos, actuando como un mecanismo generador de
estrés que evita se inviertan eficientemente los recursos personales. Si bien la evidencia científica
describe la relación entre la procrastinación, variables emocionales y conductuales, no explican qué
variables median dicha relación.
El objetivo de la siguiente investigación ha sido elaborar un modelo de mediación para examinar el
papel predictivo de variables afectivas, cognitivas y motivacionales sobre la procrastinación. Se
llevó a cabo una recogida de datos online con 192 participantes (71 hombres y 121 mujeres), sobre
quienes se recogió información sobre variables relacionadas con los sentimientos de culpa y
vergüenza, y sus estilos de atribución y de afrontamiento.
El modelo de mediación resultante muestra que un estilo de afrontamiento negativo basado en la
negación, evitación y en autoculparse, junto con un estilo de atribución con un elevado nivel de
estabilidad y la globalidad y las tendencias conductuales de retirada características de la emoción de
vergüenza correlacionan positivamente con la procrastinación. Además, el modelo indica que tanto
las atribuciones de globalidad y estabilidad en los propios resultados, como los comportamientos
relacionados con la vergüenza, median en la relación entre afrontamiento negativo y
procrastinación
Las implicaciones de este trabajo radican en que no solo confirma la relación que existe entre la
procrastinación y las variables emocionales y cognitivas, sino que muestra evidencia del papel de las
variables mediadoras, lo que permite promover más investigación en edades más tempranas y
crear programas que promuevan estilos de afrontamiento más adaptativos y autoevaluaciones más
objetivas y compasivas de sí mismos.
Palabras clave: procrastinación, culpa, vergüenza, afrontamiento, atribución
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta 0

504: Efectos de la pornografía y la desconexión moral sobre las actitudes relacionadas con
conductas de abuso sexual./ Alma Lareo López, Pablo Espinosa
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Resumen:
La importancia de estudiar las consecuencias del consumo de pornografía ha crecido en los últimos
años debido al impacto de la denominada “nueva pornografía” (contenidos sexuales a través de
Internet), cada vez más accesible y socialmente aceptada. Este trabajo recoge una investigación
acerca de cómo el consumo de este tipo de contenidos afecta a las personas a nivel emocional,
cognitivo y conductual.
Una variable relevante para el estudio de estos efectos es la desconexión moral. Se trata de un
mecanismo mediante el cual una persona puede transgredir sus propios principios morales,
actuando de una manera contraria a estos. En general, se relaciona con el comportamiento
antisocial, y por tanto también con comportamientos relacionados con la violencia sexual.
Utilizando una muestra de 123 participantes (71% mujeres) con una media de 23 años, se planteó
un estudio experimental a través de un diseño factorial 2x2 multivariante. Los participantes
respondieron a un escenario hipotético en el que se planteaba la posibilidad de mantener relaciones
sexuales con otra persona que tenía un alto grado de embriaguez o estaba sobria. En un caso los
participantes eran los protagonistas y en otro evaluaban el comportamiento llevado a cabo por una
tercera persona. Adicionalmente, los participantes completaron medidas de consumo habitual y
problemático de pornografía, actitudes relacionadas con scripts sexuales y desconexión moral.
Los resultados indican un efecto principal para la condición de estar borracho vs. sobrio, en el
sentido de que se rechazaría en mayor medida mantener relaciones sexuales con una persona que
está bajo los efectos del alcohol y posiblemente no puede dar su consentimiento efectivo. No se
observaron efectos para la condición de protagonismo vs. evaluación.
Se observaron también efectos principales de ser aficionado a los contenidos sexuales, que
incrementa la probabilidad de indicar que se mantendrían relaciones sexuales y, en el mismo
sentido, hay también un efecto principal para utilización de la estrategia de desconexión moral de
distorsión de las consecuencias. También se observó una interacción entre la orientación sexual y el
sexo del participante, en el sentido de que las mujeres no heterosexuales perciben más
negativamente el escenario planteado.
Por último, se halló una interacción entre la estrategia de distorsión de las consecuencias y el estado
ebrio de la persona descrita en el escenario. En este caso, los individuos con un mayor nivel de
distorsión de las consecuencias estaban mucho más dispuestos a mantener relaciones sexuales con
una persona ebria, mientras que no existía un efecto de esta variable cuando la persona descrita
estaba sobria.
Los resultados muestran la importancia de la desconexión moral y los efectos relacionados con el
consumo de contenidos sexuales sobre la posibilidad de cometer abusos sexuales. Estos resultados
son de utilidad para el diseño de estrategias de intervención y programas educativos para prevenir
comportamientos de violencia sexual.
Palabras clave: Conducta sexual; Scripts sexuales; Desconexión moral; Pornografía
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/4

505: Avaliação psicológica do sucesso académico em estudantes universitários/ Bruna
Casiraghi, Leandro da Silva Almeida, Evely Boruchovitch
Resumen:
Em um mundo globalizado, com intenso desenvolvimento científico, compartilhamento de
informações e com renovação tecnológica constante, o ensino superior deve promover as
potencialidades de seus alunos, preparando-os para usufruir dos benefícios da tecnologia e para
aprender constantemente. Tais competências estão relacionadas às capacidades dos estudantes, e
futuros profissionais, de autorregularem o seu processo de aprendizagem, tanto durante a
formação como ao longo da vida. Contudo, apesar da perspectiva de melhores condições de vida e
trabalho a partir da formação universitária, existe um o alto índice de evasão no ensino superior, o
que envolve diversos fatores, tanto pertinentes ao aluno como à instituição, que podem estar
relacionados, por exemplo, com a qualidade do ensino proposto, com dificuldades financeiras do
aluno ou com o insucesso acadêmico. Acompanhar os processos que envolvem a aprendizagem e o
sucesso acadêmico dos alunos permite refletir sobre o ensino superior de forma ampla e encontrar
estratégias para alcançar os objetivos esperados. Desta forma, o presente trabalho pretende avaliar
se a autoeficácia, a motivação para estudar e as estratégias de aprendizagem interferem na
64

permanência e no sucesso acadêmico no ensino superior. O estudo inclui a análise dos
instrumentos disponíveis para a avaliação desses constructos, nomeadamente em termos da sua
fundamentação e validação, junto de estudantes universitários no Brasil. Além destes instrumentos,
o estudo abarca um questionário próprio sobre dados socioeconômicos e familiares, em estudantes
das três diferentes áreas de conhecimento (sociais-humanas, saúde e ciências-tecnológicas) em uma
instituição de ensino superior no interior do Rio de Janeiro, Brasil. A pesquisa foi aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa com número 96352018.5.0000.5237. Os dados foram coletados
através de formulário eletrônico elaborado e disponibilizado via internet através da plataforma
“Google formulários”. Os dados serão tratados estatisticamente tendo em vista analisar como tais
instrumentos e variáveis consideradas no estudo são capazes de predizer ou explicar o sucesso
académico dos estudantes.
Palabras clave: Ensino Superior; Sucesso acadêmico; Autoeficácia; Motivação; Estratégias de
Aprendizagem
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta 0

472: Ainda Estou a Aprender: Proposta de avaliação e intervenção nas dificuldades na
aprendizagem da leitura num contexto municipal/ Iolanda Ribeiro, Sandra Santos, Irene
Cadime, Maria do Céu Cosme, Fernanda Leopoldina Viana
Resumen:
Vários esforços nacionais e internacionais têm sido feitos com o intuito de se proporcionar
oportunidades para a promoção do sucesso educativo. No panorama português, ao abrigo dos
Decretos-lei 53/2018 e 54/2018, salienta-se a necessidade de se adotar uma abordagem proativa e
preventiva na organização de medidas de suporte à aprendizagem, consubstanciada no quadro dos
modelos multinível. Considerando o impacto das dificuldades na aprendizagem da leitura não
apenas no desempenho escolar, mas também no autoconceito do aluno e na forma como se
relaciona com os pares, os professores e a família, urge a implementação de estratégias que
permitam uma identificação atempada das dificuldades sentidas pelos alunos e a construção de
respostas ajustadas às suas dificuldades.
Neste sentido, neste trabalho procura-se apresentar a proposta de avaliação e intervenção nas
dificuldades na aprendizagem da leitura junto de alunos do 2º ano de escolaridade aplicada a um
município da zona norte do país que contempla: (a) a aplicação de uma prova de rastreio universal a
todos os alunos de 2º ano do município para identificação dos alunos em risco de dificuldades na
aprendizagem da leitura; (b) a análise das dificuldades dos alunos identificados como estando em
risco, ao nível do reconhecimento de letras, da compreensão de textos lidos e ouvidos e/ou da
fluência de leitura; (c) a definição de um modelo de intervenção individualizada dirigida aos alunos
em risco, com recurso à plataforma Ainda Estou a Aprender; (d) a organização de atividades de
intervenção para implementação em grande grupo (na sala de aula) mais centradas na promoção da
compreensão de frases e textos ouvidos e da fluência de leitura; (e) o envolvimento na intervenção
de agentes municipais, mediadoras do projeto, professores titulares e professores do apoio
educativo; (f) a monitorização do desempenho dos alunos ao longo da intervenção; (g) a formação
de professores no âmbito da utilização da plataforma Ainda Estou a Aprender.
Palabras clave: abordagem multinível; avaliação; compreensão; dificuldades na aprendizagem da
leitura; fluência; intervenção
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/4

521: A Perceção dos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico Sobre a Sua Vinculação aos
Pais, Pares e Professor e o Ajustamento Escolar/ Glória Franco, Márcia Andrade,
Maria João Beja
Resumen:
A vinculação e um bom ajustamento escolar são dois preditores que irão permitir à criança obter
um desenvolvimento psicoemocional estável e consequentemente um bom sucesso escolar. Este
estudo tem como objetivo verificar se relações estáveis no contexto escolar são um facilitador de
um ajustamento escolar mesmo perante algumas adversidades que poderão existir no percurso
educativo dos alunos.
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Recorreu-se a uma amostra de 106 participantes, alunos de 3º e 4º anos de duas escolas privados
do Funchal, Região Autónoma da Madeira. É um estudo de caracter exploratorio onde foram
aplicados quatro questionarios - questionário
sociodemografico, escala de vinculação a Pais, Pares e Professores (PIML), o questionário de
Capacidades e Dificuldades (SDQ-Por).
Os resultados obtidos indicam que os alunos que apresentam uma vinculação segura com os pais
têm tendencia a ter uma vinculação mais forte com os Pares e Professores e através desta relação
com os pares e professores percecionam menos
dificuldades. Os alunos independentemente do seu rendimento escolar parecem estar vinculados
aos pares e professores, e têm maiores valores na capacidade de relatar as experiências negativas
em relação aos colegas. Os resultados permitem acima de tudo aferir que a vinculação com Pares e
Professores é uma carcateristica importante em contexto escolar, pois permite aos alunos
desenvolverem um conjunto de competencias e um melhor ajustamento e adaptação ao contexto
escolar.
Neste sentido, é fulcar promover-se a existência de vinculação entre os alunos e professores de
modo a produzir um bom ajustamento escolar e consequentemene o sucesso educativo do aluno.
Palabras clave: Vinculação, Ajustamento escolar, sucesso educativo
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/2

526: Desenvolvimento da cartilha “Fractais - Nuvens não são círculos, montanhas não
são triângulos e nenhum raio cai em linha reta” – Estimulando cientistas do futuro
através da matemática moderna/ Flavio Alison Simas Lopes, Vinicius Paulo de Freitas,
Aldicea Craveiro de Lima Ferreira
Resumen:
Este trabalho trata a respeito do desenvolvimento de uma cartilha sobre Fractais para ser aplicada
como material didático no ensino básico. Tem o objetivo de estimular a aprendizagem matemática
através da Geometria de Fractal. Trata-se de um conteúdo da matemática moderna, pouco ou
quase nunca inserido no desenho curricular do Ensino Básico, o que justifica a investidura nesse
assunto por crer-se que serve ao propósito de contextualização de outros assuntos obrigatórios da
matriz curricular. Para tanto, primamos pela abordagem dos aspectos dos fractais geométricos
porque apresentam grandes possibilidades de relação da Teoria Fractal com o ensino da Matemática
em toda Educação Básica, principalmente no que tange a contextualização de assuntos como
razão, proporção, sequencias e progressões. Além disso, os fractais possuem uma beleza artística
fascinante e são capazes de representar vários fenômenos e objetos da natureza, constituídos por
uma “aparente” aleatoriedade universal, revelando uma ordem matemática em meio ao caos do
universo – abrindo portas para a interdisciplinaridade entre a matemática e as ciências da natureza,
por exemplo. Para tanto, utilizamos dos Princípios da Elaboração e Seleção de Materiais
Educativos, Psicologia das cores e estudos da relação entre a imagem e o texto para criar uma
cartilha sobre fractais geométricos que fosse acessível aos estudantes de séries variadas – trabalhado
no ambiente de escolas, aonde assumimos uma ação extensionista. Aplicamos então, o conteúdo
em questão como uma forma de avaliar e colher as impressões dos alunos e professores a respeito
do material para podermos melhorá-lo. Vimos nos resultados de todo o processo de observação,
atividades educativas aplicadas, coleta e análise de dados, que apesar da construção da cartilha ser
feita sob o trato de um tópico relativamente complexo e novo, os alunos foram levados ao
desenvolvimento de um olhar mais amplo sobre a matemática, percebendo que ela está muito mais
próxima e que, é possível aprender Matemática de maneira significativa.
Palabras clave: Aprendizagem contextualizada, Material educativo, Geometria de Fractal.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/2

553: Avaliação da Compreensão Leitora em Estudantes do 1.º Ciclo de Estudos em
Psicologia/ Sofia Ribeiro de Andrade, Ana Rodrigues da Costa
Resumen:
A compreensão leitora é um fator preponderante para o sucesso escolar e académico em qualquer
nível de ensino, incluindo o superior. É graças a ela que somos capazes de compreender o que nos
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é dito e expressar as nossas ideias de uma forma escrita ou falada. Os objetivos desta investigação
são verificar se existem diferenças significativas na compreensão leitora, considerando o sexo, a
idade e o ano de escolaridade. Para tal contamos com 99 participantes que frequentam o 1.º Ciclo
de Estudos em Psicologia, do 1.º ao 3.º, com idades compreendidas entre os 17 e os 56 anos
(M=21, 58; Dp=6, 309), sendo 17 (17, 17%) participantes do sexo masculino e 82 (82, 82%)
participantes do sexo feminino. Para a recolha de dados, neste estudo, recorremos à utilização de
um questionário que contém questões relativas aos dados sociodemográficos e aos antecedentes
escolares e escolhas; para avaliar a compreensão leitora foram utilizados o Teste de Cloze com a
administração de um texto literário e dois subtestes da Bateria PMA – Aptidões Mentais Primárias
(Compreensão Verbal e Fluência Verbal) (Thurstone & Thurstone, 2012). Quanto ao
procedimento, foi elaborado um projeto que submetemos à comissão de ética para aprovação;
posteriormente realizamos uma sessão informativa junto dos alunos onde abrimos espaço à
colocação de questões e solicitamos os consentimentos informados e, numa outra sessão,
iniciamos a recolha de dados. No que concerne aos resultados do primeiro objetivo verificamos que
há diferenças significativas na compreensão leitora quando consideramos o sexo a favor do sexo
masculino (U = 714, 500; p = 0, 871); quanto ao segundo objetivo verificamos que há diferenças
significativas (Chi cuadrado = 0, 094; p = 0, 993) entre as faixas etárias consideradas ao nível dos
resultados obtidos na compreensão leitora a favor dos sujeitos mais velhos; para o terceiro objetivo
verificamos que há diferenças significativas (Chi cuadrado = 9, 378; p = 0, 009) entre os diferentes
anos de escolaridade ao nível dos resultados obtidos com a prova Fluência Verbal (p=. 0, 009) e
Teste de Cloze (p. 0, 003). Assim podemos inferir que os alunos do sexo masculino apresentam
melhor compreensão leitora tal como os alunos mais velhos e os que frequentam o 3.º ano do 1.º
Ciclo de Estudos em Psicologia.
Palabras clave: Compreensão leitora, Teste de Cloze, Ensino Superior.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/2

556: A Compreensão Leitora e os Resultados Académicos/ Sofia Ribeiro de Andrade,
Ana Rodrigues da Costa
Resumen:
A compreensão leitora é considerada, ao nível universitário, como uma habilidade essencial na
simbiose ensino-aprendizagem, uma vez que ela é a responsável máxima pela existência de um
acesso ao conteúdo das mais diversificadas disciplinas (Santos, Shuerio & Oliveira, 2004). Os
objetivos desta investigação são verificar se existem diferenças na compreensão leitora
considerando a autoavaliação; a nota a português no 12.º ano (com e sem exame) e verificar se
existem relações entre a média das notas obtidas no curso, a nota português do 12.º ano (com e
sem exame) e a compreensão leitora. São 99 os participantes, frequentam o 1.º Ciclo de Estudos
em Psicologia, do 1.º ao 3.º, com idades compreendidas entre os 17 e os 56 anos (M=21, 58;
Dp=6, 309), sendo 17 (17, 17%) participantes do sexo masculino e 82 (82, 82%) participantes do
sexo feminino. Para a recolha de dados recorreu-se à utilização de um questionário que contém
questões relativas aos dados sociodemográficos e aos antecedentes escolares e escolhas; para avaliar
a compreensão leitora foram utilizados o Teste de Cloze com a administração de um texto literário
e dois subtestes da Bateria Aptidões Mentais Primárias (PMA) (Compreensão Verbal e Fluência
Verbal). No que concerne aos resultados, são os alunos que melhor se autoavaliam em termos
académicos e os que apresentam notas mais elevadas na disciplina de Português no 12º ano (com e
sem exame) que apresentam melhores pontuações ao nível da compreensão leitora. Assim, quanto
mais elevada a compreensão leitora, melhores são os resultados académicos e a autoavaliação
enquanto alunos.
Palabras clave: Compreensão leitora, Teste de Cloze, Bateria PMA, Psicologia, Ensino Superior.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/2

397: Resolução de problemas vs "sucesso" escolar em Matemática/ Letícia Gabriela
Martins, Maria Helena Martinho
Resumen:
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Normalmente, assumimos que um bom aluno é aquele que tem melhores notas. Ou seja, um bom
aluno é aquele que melhor aplica aquilo que é lecionado, entre regras e algoritmos, e o que melhor
descodifica um exercício para perceber como terá de aplicar a matéria aprendida. Mas, e se os
critérios usuais fossem alterados? Se começássemos a fazer uma avaliação com base em resolução
de problemas matemáticos? Não necessariamente de modo exclusivo, mas como mais um
elemento de avaliação a ter em consideração. Será que os alunos com melhores notas no sistema de
avaliação usualmente adotado, também são os melhores a resolver problemas?
Foi com base nesta questão que se iniciou este trabalho de investigação. Para lhe dar resposta,
foram definidos quatro objetivos que se pretende alcançar, nomeadamente perceber se há alguma
relação entre as notas que os alunos têm na disciplina de Matemática e as seguintes componentes da
comunicação escrita na resolução de um problema matemático: correção da resposta, clareza da
resposta, tipo de fundamentação e representações utilizadas.
O estudo a apresentar nesta comunicação resulta de dados recolhidos em três turmas do 12.º ano,
do curso de Ciências e Tecnologias, na disciplina de Matemática A. Os alunos tiveram 45 minutos
para resolver, individualmente, dois problemas propostos. As três turmas têm como variável
comum o facto de terem o mesmo professor e, portanto, serem submetidas a avaliações idênticas
e a aulas lecionadas com um espírito semelhante. Assim, os critérios usados para a avaliação de
todos os alunos são iguais, dando maior confiança a este estudo, já que tem como referência as
notas dos alunos no 2.º Período deste ano letivo.
No que diz respeito a resultados, os dados mostraram que não há uma relação direta entre as notas
dos alunos e o modo como resolvem problemas. Em termos de correção das respostas, seria
compreensível que se esperasse uma maior percentagem de respostas corretas em alunos com
classificações superiores mas, no entanto, verifica-se um equilíbrio nas percentagens de respostas
corretas pelas diferentes classes de classificações (as classificações foram distribuídas por cinco
classes, da seguinte forma: [7, 10[; [10, 13[; [13, 16[; [16, 19[; [19, 20]). Relativamente à clareza das
respostas, o equilíbrio nas percentagens mantém-se quando se classifica uma resposta com um
nível alto de clareza. Mas este equilíbrio desfaz-se quando se observa o tipo de fundamentação, já
que encontramos uma maior percentagem de respostas vagas ou pouco informativas nas resoluções
de alunos com classificações inferiores a 10 valores. Por fim, quanto ao tipo de representações
utilizadas também não nos é possível estabelecer uma correlação direta entre a classificação do
aluno e as representações que utiliza para resolver um dado problema.
Palabras clave: resolução de problemas; comunicação escrita; ensino secundário; matemática
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/6

567: Centro de Apoio à Matemática nos Cursos de Engenharia/ Emília
Almeida, Vanda Santos

Bigotte de

Resumen:
Nas últimas décadas, uma massificação e democratização no ensino superior tornou-se evidente,
evidenciada pela expansão na diversidade das origens dos estudantes, diferentes contextos em
motivações e expectativas. O Ensino Superior Politécnico tem sido assistido por um número
crescente de estudantes, que acedem através de modalidades muito diferentes. Os alunos que
acedem ao Instituto de Engenharia de Coimbra (ISEC) têm uma educação muito básica.
O projeto CeAMatE (Centro de Apoio à Matemática em Engenharia) destina-se principalmente a
estudantes recém-chegados aos cursos de Engenharia oferecidos pelo ISEC. Pretende colmatar as
dificuldades em Matemática ao nível dos conhecimentos básicos que devem ser desenvolvidos ao
longo do ensino secundário e que são necessários para concluir com sucesso as unidades
curriculares de Matemática no primeiro ano do curso.
Durante este ano letivo, 2018/2019, foi realizado um teste de diagnóstico, quando os alunos se
matriculavam no ISEC, sobre os tópicos de álgebra, cálculo e geometria (Core Zero). Foram dois
momentos de realização do teste diagnóstico: o primeiro foi quando chegaram ao ISEC e o
segundo momento, quando o aluno chegou ao gabinete do CeAMatE e teve que completar um
teste mais completo sobre os mesmos tópicos, desde que o primeiro teste tenha menos de 90% de
respostas certas. Neste segundo teste diagnóstico, se tivessem menos de 60% de respostas certas,
o aluno era aconselhado a comparecer ao gabinete semanalmente.
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Para que os alunos usufruam dos benefícios da CeAMatE ao longo de sua trajetória acadêmica,
está disponível o apoio de um professor que permanece neste espaço durante o seu horário de
funcionamento e cuja função é orientar o período de estudo e esclarecer dúvidas dos alunos que ali
trabalhem. Para que esse suporte seja efetivo, os alunos têm acesso às fichas do Mathcentre que
explicam e exemplificam diversos exercícios do assunto específico, referente ao ensino básico e
secundário, para as unidades curriculares de Matemática de um curso de Engenharia. Essas fichas
foram disponibilizadas no próprio suporte dentro da sala e distribuídas aos alunos de acordo com
suas dificuldades visíveis. As fichas estão estruturadas por temas e os alunos estudam-nos
autonomamente e pedem ajuda ao professor sempre que necessário.
Em 607 exames diagnósticos realizados em setembro de 2018, com 10 questões, a média foi de 53,
71%. Se o aluno tivesse menos de 90% nesses testes diagnósticos, ele ou ela foi orientado a
participar no CeAMatE.
Cerca de 31 alunos do curso de engenharia informática (EI) fizeram um segundo teste diagnóstico,
com 20 questões sobre temas de álgebra, cálculo e geometria. As questões com mais dificuldades
foram álgebra e cálculo.
Neste ano letivo, houve uma fraca adesão ao CeAMatE pelos alunos que frequentam o primeiro
ano do ensino superior. Porém, quem frequentou o CeAMatE regularmente, pode ter bons
resultados, pois quem frequenta pela primeira vez o curso EI, sem preparação de Matemática e
frequentou o CeAMatE mais de 20h, obteve sucesso.
Palabras clave: Testes de Diagnóstico, Estudantes de Engenharia, Competências Matemáticas
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/2

571: Dinâmicas de trabalho colectivo - contributos das técnicas de análise estrutural de
redes sociais/ João Carvalho Sousa, Cristina Martins
Resumen:
Num contexto em que os conceitos de trabalho cooperativo, colaborativo, ou em rede são cada
vez mais valorizados não se pode ignorar que os alunos do ensino superior organizam o seu
trabalho autónomo de formas que em grande medida escapam ao controle e agência dos docentes e
que essas estruturas de organização são determinantes para o seu sucesso académico, embora de
formas ainda geralmente pouco estudadas e compreendidas. Este estudo, debruçando-se sobre um
conjunto de 41 alunos de três turmas do 1º ano de uma instituição de ensino superior. Estes alunos
representam a totalidade do universo considerado e as turmas (representando 50% das turmas
referentes ao perfil de formação considerado) foram escolhidas por apresentarem Unidades
Curriculares comuns e/ou perfis de formação semelhantes. Esta análise propõe-se descrever essas
estruturas informais de associação em duas vertentes distintas: 1) na sua forma menos estruturada
de encontros sociais espontâneos e; 2) no aspeto mais formal dos grupos de trabalho conjunto
encontrados. Ambas as dimensões foram caracterizadas a três níveis de frequência/intensidade, a
saber: esporádica, frequente; sustentada. Estas categorias são fundamentadas e explicita-se de que
forma são aplicadas aos diferentes tipos de interação analisados. Para os grupos de trabalho foram
estudadas todas as formas encontradas de organização, independentemente de Unidades
Curriculares ou cursos envolvidos. Utilizou-se para determinar a informação recolhida um inquérito
que é descrito e analisado, que foi complementado por entrevistas e observação para resolver
inconsistências encontradas. Os conceitos analíticos utilizados, baseados nos princípios da Análise
Estrutural de Redes Sociais são descritos e explicados, com particular incidência na sua
aplicabilidade a contextos educativos bem como as ferramentas utilizadas para a análise dos dados
recolhidos. Esta análise, centra-se nas comparações entre a estrutura global da rede encontrada e as
estruturas específicas das redes individualísticas de turma, tomando em consideração os níveis de
frequência/intensidade de interações referido acima, procurando propor respostas para as
discrepâncias encontradas. Das conclusões obtidas tenta-extrair algumas conclusões que permitam,
de futuro, organizar o trabalho dos alunos da forma que lhes seja mais profícua.
Palabras clave: trabalho colaborativo; redes sociais; análise estrutural
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/2

572: Alfabetização Científica: perspectivas sob a APB e da EAM/ Aldicea Craveiro,
Lúcio Toscano Vitor
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Resumen:
O presente trabalho é fruto de projeto de aprendizagem que teve como objetivo, a busca de
respostas à questão: porque os alunos do Ensino Básico estudam ciências, mas não utilizam tais
conhecimentos em função da construção de uma boa relação com a natureza, bem como, em
função da própria qualidade de vida? O trabalho esteve dentro do campo de atividades
diversificadas, envolvendo salas de aula da Educação Básica, em que desenvolvemos uma prática
pedagógica na perspectiva do professor pesquisador. No processo de ensino-aprendizagem
encontramos nas respostas acadêmicas dos alunos, dificuldades de interpretação conceituais básicas
que já na pré-escola, os mesmos devem aprender por serem levados a refletir a partir de atividades
práticas pedagógicas, o que justifica nosso trabalho com a Alfabetização Científica. Nesse contexto,
trabalhamos em uma turma do 4º ano da Educação Básica do Ensino Fundamental 1– EBEF1
durante seis (06) meses, em específico no ensino de Ciências da Natureza – CN; desenvolveu-se
um trabalho por meio de experiências científicas simples e de baixo custo, balizados na máxima da
Alfabetização Científica – AC, que segundo Krasilchilk & Marandino (2007, p. 30.) se refere a
tornar o aluno capaz a de ler, compreender e expressar opiniões sobre a ciência e a tecnologia.
Utilizamos a metodologia da Experiência de Aprendizagem Mediada – EAM, sob o pensamento de
Reuven Feuerstein (1980-2014) na ação pedagógica, pois trabalhar por princípios e valores, pela
prática, nos garante a rota eficaz do aprendizado significativo. No projeto de aprendizagem além
da EAM, também utilizamos a rota de ensino da Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP
para mediação da AC. O projeto de aprendizagem em que o conteúdo elementar foi: Pressão
Atmosférica, o trabalho fluiu, ganhando uma dimensão maior que a esperada, especialmente pela
reciprocidade dos pequenos estudantes que desde seu início, cresceram em interesse e participação.
O mais extraordinário, foi que a cada passo desenvolvido do projeto junto às crianças, tínhamos
uma gama de histórias, experiências e, conteúdos transversais emergindo como: furacão,
enchentes com alagação de cidades; reciclagem de materiais plásticos e se sua escala de prejuízos ao
meio ambiente, etc. Assuntos iam surgindo a partir do interesse dos alunos, e as aulas aconteciam
dando ramificações ao conteúdo elementar. Por conseguinte, vimos grande satisfação ao ver o
desenvolvimento intelectual dos alunos nas experiências vividas e que serviram para atenuar os
problemas de compreensão científica, primeiro por desconhecimento, mas, sobretudo, por
desatenção e desinteresse às atividades tradicionais objetivas e abstratas, principalmente porque o
trabalho executado pelo projeto de aprendizagem respeitou a fase das operações concretas em que
ainda se encontram mentalmente, os alunos do 4º ano do EBEF1.
Palabras clave: Alfabetização Científica no Ensino de Ciências, Aprendizagem Baseada em
Problema, Experiência da Aprendizagem Mediada
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/2

454: Práticas educativas tradutoras de um envolvimento forte dos alunos na
aprendizagem/ Virgilio Gomes Correia
Resumen:
Resumo:
Um envolvimento forte na aprendizagem, no quadro da educação escolar, constitui uma estratégia
que os alunos angolanos, de Luanda, de fracos recursos socioeconómicos, desenvolvem para
contrariar os constrangimentos com que deparam nos seus processos de escolarização. Procuram
adoptar práticas educativas que lhes permitem prosseguir e concluir com sucesso os estudos, ainda
que nem sempre correspondam aos seus desejos e interesses genuínos. Este estudo interroga-se
sobre 1) as condições de escolarização constrangedoras dos processos de escolarização desses
alunos; 2) as práticas educativas reveladoras do seu envolvimento forte na aprendizagem; 3) as
condições em que estas práticas lhes permitem contrariar aqueles constrangimentos. A análise
refere-se ao peri?odo po?s-colonial e recai sobre escolas pertencentes aos subsistemas dos ensinos
secunda?rio e superior, em Luanda (Angola). O referencial teo?rico adotado incorpora conceitos
como cultura escolar, memo?ria, ana?lise estrate?gica, representac?o?es sociais, desigualdades
sociais e educativas, projectos e expectativas escolares e sociais, decisa?o escolar ou investimento
em educac?a?o escolar. Permite explicar os processos de escolarização desigualita?rios dos
diferentes agentes sociais educativos, reconhecendo-lhes margens de manobra nas suas acc?o?es.
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Os dados primários integram testemunhos orais de 25 alunos recolhidos atrave?s de entrevistas
na?o-dirigidas (individuais e de grupo). Foram objectos de uma análise de conteúdo, segundo a
metodologia qualitativa, com auxílio do MAXQDA (18). Os resultados evidenciam as condições de
escolarização constrangedoras das carreiras escolares desses alunos (as dificuldades das realidades
econo?micas,
sociopoli?ticas e educativas do pai?s,
as debilidades das condic?o?es
socioecono?micas dos próprios alunos e os seus percursos escolares difíceis); as práticas educativas
que realizam para melhorarem os seus processos de escolarizac?a?o e as suas perspectivas
profissionais (procura insistente de apoio econo?mico-financeiro, aplicac?a?o nos estudos e recurso
ao «tra?fico de influe?ncia»); a sobrevalorizac?a?o da educac?a?o escolar enquanto condição
favorável para que estas práticas estratégicas (deciso?es e acc?o?es) permitam aos alunos realizarem
com sucesso a escolarizac?a?o. No final, discute-se uma revalorizac?a?o dessas pra?ticas educativas
estrate?gicas de alunos enquanto memória e patrimo?nio cultural produzidos por actores sociais
criativos, capazes de ca?lculo e adaptac?a?o aos contextos adversos.
Palabras clave: alunos, património, Angola, aprendizagem, memória
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/4

596: Perfis emocionais face à matemática em alunos do 1º ciclo - Uma abordagem centrada
na pessoa/ Lourdes Mata, Vera Monteiro, Francisco Peixoto, Natalie Santos, Cristina
Sanches
Resumen:
Este trabalho estudou as emoções fundamentando-se na teoria de Controlo-Valor de Pekrun
(2006). Nesta abordagem considera-se que as emoções sentidas são condicionadas não só pela
forma como percecionam o controlo que têm sobre as atividades como pelo valor e importância
que lhes atribuem. O estudo das emoções em contexto académico tem mostrado que existe uma
tendência para que ao longo da escolaridade se verifique um aumento de vivências associadas a
emoções negativas e uma diminuição da frequência com que se experienciam emoções positivas.
Por outro lado, estudos recentes nesta área com adolescentes e adultos, têm mostrado do que mais
do que uma emoção isolada é o conjunto de diferentes emoções sentidas que explica melhor o
comportamento e desempenho dos sujeitos.
Assim, o objetivo principal deste trabalho foi estudar um conjunto de 3 emoções que crianças do
1º ciclo sentiam face à matemática ao longo de 2 anos letivos e de que modo estas emoções
coexistiam originando perfis emocionais diferenciados. Pretendeu-se também analisar a estabilidade
de pertença a estes perfis com a progressão na escolaridade e analisar se os perfis emocionais se
diferenciavam consoante o género ou o desempenho escolar.
Os participantes foram 71 alunos (57, 7% rapazes), que foram acompanhados desde o início do 3º
ano até ao final do 4º ano. Para a recolha de dados foi usada a versão Portuguesa do Academic
Emotions Questionnaire for Elementary Students (AEQ-ES), que avalia 3 emoções face à
matemática (Aborrecimento, Ansiedade e Prazer). Este questionário foi administrado em 4
momentos diferentes, 2 em cada ano. Foram também recolhidos elementos de caraterização
sociodemográfica e do desempenho a matemática.
Os dados foram tratados usando uma análise de clusters de modo a identificar grupos homogéneos
de sujeitos com base nas diferentes combinações das emoções. Foi usado o método de I-States
como objeto de análise que considera os dados de cada aluno em cada momento como uma
unidade discreta obtendo-se no conjunto 4 momentos 284 i-states com scores individualizados para
o prazer, aborrecimento e ansiedade face à matemática. Recorreu-se em seguida à MANOVA para
verificar se a pertença a um cluster estava associada com o desempenho ou o género. A estabilidade
na pertença a um cluster ao longo do tempo foi verificada usando qui-quadrado.
Identificaram-se três clusters emocionais (Positivo, Negativo, Misto-moderado) que explicavam
63%, 52%, e 68% da variância das diversas emoções (prazer, ansiedade e aborrecimento). Estes
clusters mostraram-se relativamente estáveis, nomeadamente em momentos sequenciais, sendo
que 32, 5% dos sujeitos permaneceram no mesmo cluster ao longo dos quatro momentos. Não
foram encontradas diferenças de género e as diferenças quanto ao desempenho foram verificadas
somente no 1º (início do 3º ano) e 4º (fim do 4º ano) momentos. Constatou-se que os alunos no
cluster Negativo tiverem pior desempenho do que os do cluster Positivo
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Estes resultados evidenciaram a importância de se considerarem os perfis emocionais e de uma
abordagem centrada na pessoa para complementar os estudos centrados na análise de variáveis de
modo a compreender-se mais amplamente o papel das emoções na aprendizagem.
Palabras clave: Emoções de realização, cluster, desempenho, matemática
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta 0

600: Aprendizagem e avaliação intelectual e comportamental de pré-escolares/ Jeane Del
Campo da Silva, Júlio César Soares Aragão
Resumen:
A dificuldade de aprendizagem em crianças é preocupação que aflige pais e professores, pois caso
não sejam identificadas e tratadas precocemente, crianças portadoras de alguma patologia que curse
com deficiência cognitiva podem ter seu futuro acadêmico e profissional comprometido. Os
professores não dispõem de instrumento e treinamento adequados para identificar as crianças com
deficiência intelectual e/ou comportamento atípico, e a consequência disso é uma triagem
imprecisa, sendo diversos casos referenciados ao profissional médico especialista indevidamente, e
alguns casos não identificados pelo professor. Da mesma forma, existe uma precariedade de
ferramentas para triagem de crianças com deficiência cognitiva no âmbito clínico por profissionais
da saúde. Dentre o público infantil, o subgrupo pré-escolar é o menos investigado quanto à
cognição, tanto devido às dificuldades no processo avaliativo como pela precariedade de objetos
para esta finalidade. Com o objetivo de proporcionar aos educadores e profissionais da saúde um
instrumento que os tornem aptos a rastrear pré-escolares com déficit cognitivo, foi realizada uma
revisão integrativa das publicações científicas relacionadas a testes de cognição e transtornos
cognitivos em crianças, com vistas à elaboração de um teste cognitivo para pré-escolares. A revisão
foi efetuada através de busca de artigos nas bases de dados Periódicos CAPES, Scielo e PubMed,
utilizando os descritores “teste”, “cognição” e “infantil” e, em um segundo momento, nova
pesquisa com os descritores “avaliação”, “função executiva” e “pré-escolares”, em que foram
selecionados 27 artigos. A revisão evidenciou a escassez de ferramentas em língua portuguesa para
avaliação neuropsicológica de crianças, sendo o subgrupo pré-escolar o mais atingido por esse
cenário. A saber, as crianças pré-escolares (crianças de 2 anos a 5 anos e 11 meses) deveriam ser as
mais assistidas no contexto cognitivo, devido ao processo de maturação biológica, à plasticidade
neuronal acelerada que possuem, e à possibilidade de intervenção no período da vida que é o mais
precoce. Há evidências de que é possível identificar já na fase pré-escolar, através da avaliação da
função executiva, diversos transtornos do desenvolvimento, como o Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade (TDAH), o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), deficiências
intelectuais, comportamentos disruptivos e outros distúrbios neuropsiquiátricos e neurológicos.
Rastrear pré-escolares com dificuldades na aprendizagem, ou seja, com baixo rendimento escolar e
com dificuldades nas atividades do cotidiano, seja por deficiência intelectual ou comportamento
atípico, denota um cuidado com o desenvolvimento global dessas crianças e com o futuro
acadêmico e profissional das mesmas, tendo uma importante contribuição social.
Palabras clave: Palavras-chave: Teste cognitivo. Pré-escolares. Aprendizagem.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/2

604: El uso de materiales manipulables en el contexto del aula: un estudio en la educación
primaria/ Maria do Céu Ribeiro, Pedro José Arrifano Tadeu, Inmaculada GarcíaMartínez
Resumen:
El uso de materiales manipulables es fundamental para el aprendizaje en las principales áreas del
conocimiento y particularmente en la Matemática, ya que deben ser presentados como facilitadores
del aprendizaje. A través de la manipulación, el niño explora, experimenta, aprende y comprende
la realidad que le rodea, y por extensión, los contenidos. El presente estudio de corte descriptivo y
comparativo, pretende conocer y comparar la percepción que tienen los profesores del primer ciclo
de Educación Primaria sobre el uso de materiales manipulables. Específicamente, el estudio se ha
realizado en tres contextos diferentes: las ciudades de Guarda y Braganza en Portugal y la ciudad de
Granada en España. Los objetivos del estudio son: comprender qué materiales manipulables
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utilizan los profesores; saber con qué frecuencia utilizan este tipo de materiales y comprender la
importancia que los profesores conceden a su uso. Como instrumento de recolección de datos, se
utilizó un cuestionario de 89 ítems tipo escala Likert, con cinco opciones de respuesta, con valores
de 1 a 5. El cuestionario estaba dirigido exclusivamente a profesores en ejercicio. En el mismo, se
incluyeron datos sociodemográficos (edad, antigüedad, situación profesional, actividad realizada y
formación inicial). El instrumento se registró en línea a través de la herramienta Google, el
formulario Google y los cuestionarios en papel. En esta investigación participaron 133 profesores
del 1er ciclo de Educación Primaria, siendo 85 españoles (64%) y 48 portugueses (36%). Los datos
recogidos apuntan al uso generalizado de diversos materiales manipulables. No obstante, los
utilizan con poca frecuencia, pese a considerarlos importantes para el proceso de enseñanzaaprendizaje, sobretodo, en el área de las matemáticas.
Palabras clave: materiales manipulables, educación primaria; maestros; aula.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/2

652: A APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NO 2º CICLO DO ENSINO
BÁSICO: RELAÇÕES ENTRE CRENÇAS SOBRE O ERRO, MOTIVAÇÃO
E AUTOCONCEITO ACADÉMICO DOS ALUNOS/ Andreia Pedro
Resumen:
Os erros têm um papel fundamental no processo de aprendizagem. Estratégias como o seu
encorajamento e exploração trazem benefícios, podendo a gestão dos erros afetar os estudantes de
forma significativamente positiva. Investigação anterior mostrou que em muitas salas de aula os
erros dos alunos não são utilizados como oportunidades de aprendizagem. Embora o ato de errar
durante a aprendizagem seja bastante comum, é frequentemente percecionado pelos alunos como
algo negativo e ameaçador. Estas perceções e reações levam frequentemente a que os indivíduos
não vejam os erros como oportunidades de aprendizagem. Constatou-se ainda que a forma como
um aluno lida com os erros e falhas depende fortemente da motivação para a realização pessoal,
mais especificamente a orientação para os objetivos e o autoconceito académico.
Neste sentido, a presente investigação teve como principal objetivo a análise das relações entre as
representações que os alunos têm do clima de erro em sala de aula de matemática, as crenças em
relação ao erro como oportunidade de aprendizagem, a motivação, o autoconceito académico.
Este estudo integra uma metodologia quantitativa, com uma amostra de 530 alunos do 2.º Ciclo do
Ensino Básico de várias escolas do distrito de Lisboa.
Palabras clave: erro, aprendizagem, clima de erro, autoconceito, motivação, matemática
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/2

646: Relaciones entre actividad física, Índice de Masa Corporal y funcionamiento
ejecutivo en educación infantil/ Eva María Peralbo Rubio, Raúl Fraguela Vale, Manuel
Peralbo Uzquiano, Lara Varela Garrote, Miriam Carretero García
Resumen:
El objetivo de este estudio es analizar las relaciones entre el nivel de actividad física, el Índice de
Masa Corporal (IMC) y el funcionamiento ejecutivo en el último curso de educación infantil. El
funcionamiento ejecutivo tiene que ver con la actuación de procesos de alto nivel que son
necesarios para la planificación, control y autorregulación del comportamiento. Entre ellos, la
memoria operativa y el control inhibitorio parecen desempeñar un papel importante en la solución
de problemas y el aprendizaje en las etapas iniciales del desarrollo. Por otro lado, diversos estudios
muestran que el nivel de actividad física se relaciona de manera directa con estas variables
cognitivas y que existe una asociación negativa entre obesidad infantil y dichas variables (Pontifex et
al., 2014). No obstante, existe poca investigación acerca de los orígenes de esta relación en la etapa
de Educación Infantil. Para poder analizar estas relaciones se realizó una investigación con niños y
niñas de 5-6 años que cursan tercero de educación infantil. Todos ellos llevaron una pulsera de
actividad durante una semana de forma continua y a todos ellos se les midió en altura y peso para el
cálculo del IMC. Al tiempo, uno de sus padres y su maestra, tenía que cubrir el CHEXI
(Cuestionario de funcionamiento ejecutivo en niños para padres y profesores) (Thorell y Nyberg,
2008). Este cuestionario identifica dificultades en el funcionamiento ejecutivo en Memoria de
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Trabajo y Control Inhibitorio. Los resultados avalan la existencia de una correlación positiva entre
ambas variables, lo que se debe traducir en actividades educativas que optimicen el nivel de
actividad física en edades en las que el funcionamiento ejecutivo tiene un desarrollo especialmente
significativo.
Palabras clave: Actividad física, índice de masa corporal (IMC), memoria de trabajo, control
inhibitorio, funciones ejecutivas, educación infantil
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- planta 0

647: Actividad física, Índice de Masa Corporal y aprendizaje escolar en niños de 5-6
años/ Eva María Peralbo Rubio, Lara Varela Garrote, Montserrat Durán Bouza, Raúl
Fraguela Vale, Miriam Carretero García
Resumen:
El objetivo de este estudio es analizar las relaciones entre el nivel de actividad física, el Índice de
Masa Corporal (IMC) y el aprendizaje escolar en el último curso de educación infantil. Diversos
estudios muestran que tanto el nivel de actividad física como el Índice de Masa Corporal se
relacionan con el rendimiento y el aprendizaje escolar (Datar y Sturn, 2006; Hollard, Lombardo et
al., 2010). No obstante, existe poca investigación acerca de los orígenes de esta relación en la etapa
de Educación Infantil. Para poder analizar estas relaciones se realizó una investigación con 50
niños y niñas de 5-6 años que cursan tercero de educación infantil. Todos ellos llevaron una pulsera
de actividad durante una semana de forma continua, a todos ellos se les midió en altura y peso para
el cálculo del IMC. El rendimiento escolar era informado por los padres a partir de los resultados de
la evaluación final del curso. Los resultados avalan la existencia de una correlación positiva entre
nivel de actividad y resultados de aprendizaje, y una relación inversa entre IMC y resultados
escolares. Se concluye sobre la necesidad de mejorar el estilo de vida y alimentación durante la
infancia, no sólo para tener una vida más saludable, sino también un mejor desarrollo en el
ámbito académico.
Palabras clave: Actividad física, Índice de Masa Corporal (IMC), aprendizaje escolar.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- planta 0

2: CONFLICTOS Y MEDIACIÓN
ESCOLAR
74: Descomprometimento moral no cyberbullying: Perceções de adolescentes no contexto
português/ Ana Veiga Simão, Nádia Pereira, Paula Ferreira, Paula Paulino, Mariana
Guerreiro
Resumen:
O cyberbullying é uma forma de violência entre pares que ocorre no contexto virtual e que se
caracteriza pela intencionalidade de magoar o outro, de forma repetida e agressiva. O
comportamento que é adotado pelos observadores pode contribuir de forma determinante para
alterar o rumo deste tipo de situações, dependendo do tipo de ação que seja empreendido por eles.
Muitas das vezes os observadores podem agravar os comportamentos, ao intervirem apoiando o
agressor ou ignorando a situação. Determinadas especificidades do cyberbullying, tais como a
distância física entre os intervenientes e a possibilidade de os agressores serem anónimos podem
conduzir a um maior descomprometimento moral por parte dos observadores o que poderá ter
implicações na forma como intervêm. Neste sentido, é essencial compreender os motivos que
podem determinar os comportamentos dos observadores. O presente estudo centrou-se na
identificação dos mecanismos psicológicos utilizados pelos adolescentes para justificarem
comportamentos de cyberbullying, descomprometendo-se moralmente dos mesmos. Realizou-se
uma análise temática de 25 entrevistas semiestruturadas a adolescentes, com idades compreendidas
74

entre os 14 e os 20 anos (M= 16.8) de um agrupamento de escolas do contexto português.
Verificou-se que os mecanismos de descomprometimento moral mais frequentemente utilizados
pelos adolescentes desta amostra corresponderam aos mecanismos de linguagem eufemística
(37.9%) e à atribuição de culpa à vítima (51.7%). Estes resultados indicam que os adolescentes
entrevistados tendem a desvalorizar a gravidade dos comportamentos de cyberbullying através da
utilização de expressões linguísticas que as minimizam, ou então tendem a atribuir às vítimas a
responsabilidade pelo comportamento dos agressores. Os resultados deste estudo contribuem para
realçar a necessidade de atribuir importância aos mecanismos de descomprometimento moral nas
intervenções com adolescentes na promoção de comportamentos pró-sociais, nomeadamente
trabalhar as crenças dos jovens face a este tipo de comportamentos. Deste modo, estratégias
psicoeducacionais que permitam modificar o descomprometimento moral por parte dos
adolescentes poderão contribuir para uma intervenção mais ativa e positiva por parte dos
observadores em situações de cyberbullying. Financiado por Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (PTDC/MHC/PED/3297/2014; SFRH/BPD/110695/2015).
Palabras clave: cyberbullying; observadores; descomprometimento moral; adolescentes
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -2

75: Determinantes da agressão em cyberbullying: Autoeficácia e experiências de
vitimização/ Paula Paulino, Paula Ferreira, Ana Veiga Simão, Nádia Pereira, Adriana
Leocádio
Resumen:
O avanço tecnológico tem surgido associado à exposição a novos comportamentos de risco ao
nível das relações que se estabelecem no contexto virtual, nomeadamente o cyberbullying. Assim,
é fundamental compreender de que forma determinadas dimensões pessoais podem contribuir para
a intencionalidade do comportamento dos agressores de modo a intervir neste fenómeno,
reduzindo a sua incidência. O presente estudo centra-se especificamente nos efeitos das
experiências de vitimização e das crenças de autoeficácia de agressores de cyberbullying nas suas
intenções comportamentais. Neste sentido,
foram estudadas as intenções de repetir
comportamentos de cyberbullying e de ajudar futuras vítimas. Analisou-se ainda a frequência destas
intenções relativamente a um conjunto de comportamentos de cyberbullying observados pelos
participantes. Participaram neste estudo 207 alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e secundário
de seis escolas portuguesas (N= 676), que foram identificados como agressores com base na
análise das suas respostas a questionários. Os resultados demonstraram que ter uma experiência ou
mais de vitimização de cyberbullying prediz a intenção comportamental de agressores ajudarem
futuras vítimas e também de não repetirem comportamentos de cyberbullying. Além disso, os
resultados indicaram que as crenças de autoeficácia para resolver situações de cyberbullying
predizem as intenções de agressores ajudarem futuras vítimas. Verificou-se ainda uma maior
frequência, quer da intenção de repetir comportamentos de cyberbullying, quer da intenção de
ajudar futuras vítimas relativamente a insultos. Estes resultados contribuem para ampliar o
conhecimento existente acerca dos motivos que podem determinar as intenções comportamentais
dos agressores de cyberbullying e, consequentemente, o seu comportamento. Os resultados
relativos às experiências de vitimização anteriores de agressores apontam para o papel que a
identificação com a vítima poderá assumir na adoção de comportamentos pró-sociais em
detrimento de comportamentos agressivos. Quanto às crenças de autoeficácia, os resultados
encontrados indicam que o facto de os agressores se sentirem melhor preparados para lidar com
uma situação de conflito entre pares poderá contribuir para uma intervenção mais positiva em
situações futuras deste tipo. Financiado por Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(PTDC/MHC/PED/3297/2014; SFRH/BPD/110695/2015)
Palabras clave: cyberbullying; vitimização; crenças de autoeficácia; intenções comportamentais;
agressores
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/4

107: PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR:
DIFICULDADES E DESAFIOS DA PARTICIPAÇÃO ATIVA

AS
NA
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ATIVIDADE ACADÊMICA/ João Manuel de Sousa Will, Raimunda Porfirio
Ribeiro
Resumen:
O estudo trata das dificuldades de mediação docente e do envolvimento dos alunos nas atividades
acadêmicas. Faz parte de um dos projetos de pesquisa do curso de administração da universidade
Federal do Tocantins, Palmas/TO. Procura conhecer o sentido atribuído por professores e alunos
à participação ativa na aprendizagem, de modo a identificar às dificuldades para mediar e
desenvolver as atividades acadêmicas, mostrar os desafios e propor sugestões. Aplicou-se um
questionário para os professores e um para os alunos do curso de Administração de uma
Universidade pública, com enunciados que mobilizaram as lembranças de experiências e vivências
didático-pedagógicas relacionadas ao tema. Utilizou-se a análise de conteúdo para análise dos dados.
Os resultados permitiram identificar as visões docentes e discentes, correlacionadas ou não. Na
perspectiva docente, os desafios e sugestões relacionados com as dificuldades de mediação ficaram
no âmbito da responsabilidade e compromisso dos professores com o ensino de Administração. Na
percepção discente foram explicitadas duas situações: uns atribuiram a eles próprios a
responsabilidade e o compromisso com as atividades de aprendizagem. Mas a Maioria transferiu
para os professores as dificuldades e desafios que dizem respeito a participação ativa deles no
processo de aprendizagem. Concluiu-se que ha necessidade de uma mudança na prática educativa
do curso no que diz respeito a mediação docente e participação discente. Considerou-se o
engajamento dos alunos nas atividades acadêmicas como um tema urgente a ser discutido.
Entendeu-se que isso não ocorre de forma isolada, se faz necessário um trabalho coletivo do corpo
docente e discente com apoio da instituição.
Palabras clave: Ensino superior. Curso de Administração. Ensino-aprendizagem. Participação
ativa. Professor e alunos.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/4

113: ¿Reconocen los y las adolescentes las situaciones de violencia en sus relaciones de
pareja?/ Rosana Martínez Román, Yolanda Rodríguez Castro, Patricia Alonso Ruido,
Alba Adá Lameiras
Resumen:
El objetivo de este estudio de corte cualitativo consiste en conocer las creencias de los y las
adolescentes sobre una “relación de pareja”, así como identificar los conocimientos que tienen
sobre la violencia de género para comprobar si son capaces de identificar las conductas de violencia
en sus relaciones de pareja. Para ello contamos con una muestra de 100 adolescentes del segundo
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria de un Instituto público semi-rural de la provincia de
Ourense. De los cuales un 52% son chicas y 48% son chicos con una media de edad de 14.7 y un
rango que va de 14 a los 18 años. Se les administró un cuestionario semi-estructurado abierto en el
cual se les preguntaba sobre qué entendían por una relación de pareja y sobre el concepto de
violencia de género, también se les presentaban un listado de situaciones para que identificaran si
eran de violencia y de qué tipo de violencia. Para llevar a cabo este estudio se contó con un
consentimiento informado pasivo por parte de la dirección del centro educativo, así como de
los/as tutores/as. Las entrevistas fueron de carácter voluntarias y anónimas, siendo solo necesario
especificar el género, la edad y el curso. Su administración duraba 20 minutos. Los resultados de
este estudio evidencian que tanto los chicos como las chicas consideraban que una relación de
pareja se debía basar en tres características principales: el respeto, la confianza y el cariño. En
cuanto a la conceptualización que aportaron los y las adolescentes sobre la violencia de género,
cabe destacar que todos consideraron que se daba en relaciones afectivas heterosexuales. También
apuntaron que estas situaciones de violencia en el contexto de pareja pueden darse de forma
bidireccional, siendo agresor tanto el hombre como la mujer. Además en las definiciones de las
chicas se señalaba la superioridad de un miembro de la pareja de la pareja sobre el otro.
Constatamos que los y las adolescentes de forma mayoritaria eran capaces de identificar situaciones
de violencia de pareja, sobre todo las de violencia física (grave, como por ejemplo “pegar a la
pareja”) y las de violencia sexual (como por ejemplo, “obligarla a mantener relaciones sexuales”).
Tanto en el tipo de violencia verbal/psicológica como en la violencia online no se identificaron
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todas las situaciones como violencia (como ejemplo como los celos o como el control sobre las
redes sociales de la pareja). Por lo tanto, estos datos ponen de manifiesto que el estudiantado
presenta una visión heteronormativa de la violencia de género y que no son capaces de identificar
todas las situaciones de violencia contra la pareja, ya que en muchos casos ese tipo de
comportamientos los tienen normalizados. Sería necesario trabajar en el contexto educativo las
relaciones igualitarias y saludables desde un modelo de educación sexual integrador.
Palabras clave: violencia de pareja, conocimientos, adolescentes.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/4

111: ¿Qué significa ser hombre o mujer en la sociedad actual? Análisis de los estereotipos
de género de los y las adolescentes/ Yolanda Rodríguez-Castro, Rosana Martínez Román,
Patricia Alonso Ruido, Alba Adá Lameiras
Resumen:
El objetivo de este estudio consiste en analizar los estereotipos de género a través de las propias
palabras de los y las estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria sobre que significa ser
hombre o ser mujer en nuestra sociedad actual. Para desarrollar esta investigación de tipo
cualitativo se ha contado un total de 60 participantes con edades comprendidas entre los 14 y 18
años, de los cuales 35 son chicos y 25 son chicas, pertenecientes al 2º ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria de un Centro educativo público y laico de la ciudad de Ourense. Para la
recogida de información, se le pidió a los y las estudiantes que hicieran una redacción en la que
imaginaran que si venía un extraterrestre al planeta Tierra le explicaran ¿qué significa ser hombre o
mujer en la sociedad actual? Esta cuestión está basada en una actividad del Programa Coeducativo
Agarimos para el desarrollo psicoafectivo y sexual de adolescentes (Lameiras, Rodríguez, Ojea &
Dopereiro, 2010). En este estudio se ha contado con el consentimiento firmado de sus
progenitores así como con la autorización de la dirección del centro educativo y de los/as
tutores/as. Los únicos datos sociodemográficos que se recogieron fueron el género, la edad y el
curso. El tiempo que se les dejó para elaborar la redacción fueron 25 minutos durante el horario de
clases de tutorías. El análisis del contenido de las redacciones de los y las estudiantes muestra que
presentan una visión muy estereotipada de los hombres y de las mujeres. Se han detectado la doble
dimensionalidad de los estereotipos descriptivos que se relacionan los rasgos de personalidad
estereotipados por el género, los aspectos intelectuales y las características físicas. Tanto chicos
como chicas describen a los hombres con rasgos instrumentales (fuertes, valientes, lógicos,
vigorosos, musculosos y activos) y a las mujeres con rasgos expresivos (dulces, cariñosas, débiles,
pacientes, cuidadosas, esbeltas y pasivas). También aluden a la dualidad de los órganos sexuales,
masculinos y femeninos. En cuanto a los estereotipos prescriptivos que hacen alusión a los roles y
actividades llevadas a cabo por hombres y mujeres en el espacio público/laboral como
privado/doméstico. Se puede destacar que a los hombres principalmente se les sitúa en el ámbito
laboral y en los puestos de poder y en los trabajos que requieren fuerza física en detrimento de las
mujeres que, aunque aparecen incorporadas en el mercado laboral tienen menor impacto a pesar de
que reconocen que las mujeres son las que mejores notas sacan y las que están más formadas. En
relación al ámbito doméstico, tanto chicos como chicas siguen colocando a las mujeres como las
responsables de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos/as, y en menor medida aparecen
reflejados los hombres desempeñando este tipo de funciones. Por lo tanto, estos resultados ponen
de manifiesto como actualmente los y las adolescentes tienen interiorizados los estereotipos de
género y los siguen perpetuando tanto en el ámbito público como privado. Por lo que sería
necesaria trabajar desde la coeducación en los centros educativos, pero siempre contando con la
implicación de la familia para romper las normas impuestas del género.
Palabras clave: estereotipos de género, expresividad, instrumentalidad, adolescentes.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/4

160: Educação Emocional: Sensibilizando o olhar do educa(dor)/ Cláudia Moscarelli
Corral, Miriã Santos de Farias da Rosa
Resumen:
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A educação emocional está direcionada ao desenvolvimento integral dos sujeitos, ela surge na
relação interpessoal, e é seguida da intrapessoal, pode e deve ser aprendida e aplicada ao longo da
vida. Tendo em vista que na Base Nacional Comum Curricular- BNCC -Brasileira (2018) estão
presentes as habilidades e competências sócio-emocionais, como prerrogativas do trabalho
pedagógico, neste artigo problematiza-se o olhar sensível do educa(dor), aquele profissional que
possui uma escuta sensível à dor de seus alunos, para verificar em que medida a educação
emocional participa do processo ensino-aprendizagem dos sujeitos. O método da pesquisa seguiu a
descrição das atividades propostas no planejamento dos Estágios Curriculares de Educação Infantil
e Anos Iniciais de duas escolas públicas da cidade Bagé; identificando os benefícios que a Educação
Emocional proporciona aos sujeitos em aprendizagem e/ou desenvolvimento e, avaliando se o
planejamento que contempla a educação emocional implica em um desenvolvimento integral. Esta
pesquisa-ação de abordagem qualitativa foi composta por quatro etapas: observação das duas
turmas; planejamentos das atividades contemplando experiências de si e do outro; intervenção nos
grupos de sala de aula. O artigo está organizado da seguinte maneira: o caminho percorrido das
concepções de inteligência através do tempo; descortinando a educação emocional; a escola como
um ambiente saudável e de prevenção; educa(dor): promovendo a escuta, o respeito e o diálogo.
Apresenta três eixos de análise que descrevem técnicas que o pedagogo(a) pode se apropriar para
incorporar em sua prática docente, pois este fazer encontra-se em devir e a pedagogia precisa abrirse para dialogar com a psicologia, psicopedagogia, psicanálise, neurologia e qualquer outra área
do saber que contribua para seu aprimoramento. Concluímos que o planejamento das atividades
que contemplam a educação emocional de maneira transversalizada, e o uso de técnicas específicas,
seja o desenho, as rodas de conversa, a utilização dos momentos de conflito, entre outras, ajuda
sobremaneira as crianças a tomarem consciência de si mesmas e de sua existência no mundo,
contribuindo para seu pleno desenvolvimento integral.
Palabras clave: educação emocional, ensino-aprendizagem, sujeitos, educa(dor)
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/4

161: Projeto Vida & Arte: uma escola em movimento/ Gabriela Trindade, Cláudia
Moscarelli Corral, Miriã Farias da Rosa, Jaison Marques, Beatriz Delpino
Resumen:
A denúncia atual de casos de bullying no Brasil e no mundo torna urgente o desenvolvimento de
ações de prevenção deste fenômeno social, considerado um problema de Saúde Pública. A
formação acadêmica de docentes da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS)-RSBrasil através da disciplina de Psicologia da Educação criou alternativas pedagógicas de abordagem
do tema em escolas públicas do município de Bagé. O presente artigo apresenta um recorte dos
primeiros resultados do projeto de investigação/intervenção Vida & Arte: uma escola em
movimento. Este projeto de extensão universitária teve por objetivo envolver a comunidade escolar
na promoção de um espaço de convivência saudável, cidadã, livre de opressão. Estrategicamente,
foi dividido em duas etapas. A primeira se constituiu de um diagnóstico do bullying através de
pesquisa envolvendo a totalidade dos alunos da escola; na segunda, projetos e ações preventivas,
de acompanhamento e conscientização da comunidade escolar de maneira conjunta; e,
posteriormente análise dos resultados das intervenções. O público alvo do projeto foram
professores, gestores, funcionários, pais e alunos. A pesquisa de cunho quantitativo envolveu
inicialmente 582 alunos de todos os níveis da escola estadual escolhida, desde o pré-escolar ao
Ensino de Jovens e Adultos. Os sujeitos responderam a um questionário com perguntas fechadas.
A análise estatística dos dados apresenta os resultados em gráficos e tabelas que permitem
compreender como e quando ocorre o fenômeno; com que frequência; identificar idade, sexo e
nível escolar do agressor e do agredido. Os resultados apontam para mais de 50% de alunos que se
autointitulam alvos de bullying, em todos os níveis educacionais. Assim como, 30% da totalidade
dos alunos se autointitulam bullies (autores), fato surpreendente e de alto índice, pois denuncia
que a comunidade escolar tem consciência deste problema e necessita orientação para a resolução
do mesmo, o que justifica o desenvolvimento de ações de tratamento e de prevenção em todas as
turmas da escola.
Palabras clave: Bullying, prevenção, intervenção, escola
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/5
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200: Conductas de acoso laboral en la Universidad desde la percepción del profesorado/
María Paula Ríos de Deus, María José Mosquera González, Laura Rego Agraso, María
Penado Abilleira, María Luisa Rodicio García
Resumen:
El último informe sobre Condiciones de Trabajo elaborado por la Fundación Europea para la
Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (2015) señala que, en España, el 10% de los
trabajadores sufren acoso laboral. Entre otras profesiones del sector servicios, los docentes
universitarios están sometidos a grandes exigencias emocionales y, en los últimos años, la
tendencia ascendente de situaciones de acoso en el trabajo se perfila como un tema emergente de
investigación (Herranz-Bellido, Reig-Ferrer y Cabrero-García, 2006). La Universidad es muy
proclive a situaciones de acoso ya que es un mundo muy competitivo, individualizado, rígido y
burocrático, además, la universidad permite un ambiente de impunidad que transforma la
sumisión en necesaria para poder sobrevivir en la institución (Buendía, 2003). Este trabajo tiene
como objetivo analizar las conductas de acoso laboral en el contexto de la Universidad. La muestra
ha estado compuesta por 609 docentes de la Universidad de A Coruña. El 55, 7% son hombres y el
44, 3% mujeres; la experiencia como docente es de 17, 23 años de media (D.T.=8.228), y
pertenecientes a todas las titulaciones y a todas las categorías de profesorado. Se ha utilizado una
metodología cuantitativa, con el cuestionario como instrumento de recogida de información, que
se responde en una escala tipo Likert de 4 categorías de respuesta (alfa de Cronbach=.904). Las
conductas estudiadas son: ocultar información, infravalorar, desconsiderar, burla, crítica,
exclusión social, rumores, cuestionar la valía, sobrecargar de trabajo y agresividad verbal. Los
resultados indican que existe acoso laboral en la Universidad, al manifestar casi la tercera parte de
los encuestados (31, 2%), que lo sufre “algo”, frente al 68, 8% que indica no sufrirlo. El 27, 4% de
los encuestados son testigos del acoso en alguna medida. El 86, 7% señala que estas conductas se
vienen dando desde hace 5 años o más, y que se producen fundamentalmente por parte de un
superior (50, 4%) o de un igual (48, 1%). En cuanto a las conductas de acoso más frecuentes, están:
infravalorar (M=2, 19, D.T.=.876), agresividad verbal (M=2, 17, D.T.=.929), desconsiderar
(M=2, 12, D.T.=.900), burla (M=2, 08, D.T.=.874) y sobrecargar de trabajo (M=2, 02,
D.T.=.824). Los análisis de varianza (ANOVA de un factor) realizados para estudiar si se dan
diferencias significativas en las percepciones de hombres y mujeres, dan como resultado que sí que
existen diferencias en función del género en todos los ítems, a excepción de: ser víctima de
rumores, cuestionar la valía y agresión verbal. Todas las conductas de acoso estudiadas están más
presentes según las mujeres, salvo el “ocultamiento de información” que son los hombres los que
más las perciben. Es precisamente esta conducta la que es diferente en función de los años de
experiencia docente, que se da significativamente más según aquellos que tienen más años de
experiencia profesional.
Palabras clave: acoso laboral, conflicto, profesorado, universidad
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/5

273: FINALIDAD RELACIONAL EN EL USO DE REDES SOCIALES EN
LA GENERACIÓN DIGITAL/ Patricia Alonso-Ruido, Yolanda Rodríguez-Castro,
Rosana Martínez-Román, Alba Adá-Lameiras
Resumen:
En los últimos años la revolución tecnológica ha impactado en las sociedades occidentales
ofreciendo nuevos espacios de relación. Esta realidad afecta a la sociedad en su conjunto, pero
especialmente a los y las verdaderos/as nativos/as de las tecnologías: los y las adolescentes. El
objetivo de este estudio es analizar las motivaciones de uso de las redes sociales en el colectivo de
adolescentes, así como las prácticas online de riesgo, observando especialmente las diferencias en
función al género. La muestra quedó compuesta por 213 (51.6% de chicas) estudiantes del segundo
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato de la Provincia de Ourense, con un
rango de edad que va desde los 14 a los 18, siendo la media de edad de 15.43 (DT:. 97). Los
resultados evidencian la implantación generalizada de los dispositivos tecnológicos y las redes
sociales en las vidas adolescentes, admitiendo en el 47.9% de los casos ser dependientes del uso del
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smartphone. Conjuntamente, se revela que entre las motivaciones de uso de redes sociales,
WhatsApp o Apps similares se encuentran: conocer gente (71.8%), cotillear (50.7%), comunicarse
con la pareja (23%) y ligar (14.6%). En esta línea, nuestros datos confirman que las parejas tienen
estrategias online particulares para comunicarse con sus parejas (como escribir menos, usar
mayúsculas como símbolo de enfado, entre otras); pero también utilizan las redes para iniciar,
mantener y gestionar sus relaciones afectivo sexuales o sus futuras relaciones, es decir, llevan a
cabo conductas de ciberligue. Los resultados muestran también los riesgos derivados de un mal uso
de las redes sociales, ya que el 15.2% ha sido víctima de grooming, el 11.3% cyberstalking, el 6.1%
de cyberbullying y el 4.7% de sextorsion. Los resultados confirman que las redes sociales suponen
ya un espacio de relación más para la generación digital. No obstante este espacio no está exento de
riesgos, por lo tanto es necesario otorgar a los y las adolescentes herramientas educativas para que
puedan vivir sus conductas sociales en el contexto virtual de forma segura y responsable.
Palabras clave: adolescentes, redes sociales, socialización virtual, ciber-relaciones
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/4

238: CONSTRUÇÃO DE PONTES E VÍNCULOS NO CAMINHO PARA O
ESTABELECIMENTO DA SEGURANÇA NA PERCEPÇÃO DOCENTE
SOBRE AGRESSIVIDADE/ Maria Vitoria Campos Mamede Maia, Silvia
Gabrielle Braz Coimbra
Resumen:
A proposta de comunicação aqui descrita é fruto de pesquisa realizada como levantamento de
dados para uma tese de doutoramento, a ser concluído no primeiro semestre de 2020. Este faz
parte de pesquisa maior desenvolvida pelo Criar e Brincar: o lúdico no processo de ensinoaprendizagem – LUPEA, “Jogando para não dançar”, iniciada em 2012 e ainda em andamento.
Como recorte proposto, as autoras pretendem traçar, a partir das primeiras análises realizadas, o
caminho percorrido para a construção de um ambiente propício ao diálogo e escuta com
professores da Educação Básica, em um curso de extensão realizado no município do Rio de
Janeiro. Tal curso teve como objetivo principal a discussão sobre comportamentos agressivos e
formas possíveis para que o docente minimize tais atos em sala de aula por meio de uma prática
pedagógica que possua a ludicidade como premissa para construção de vínculos (WINNICOTT,
1958 -1971). Desenvolveu-se, ao longo deste, trocas a partir das situações trazidas pelos docentes
com a mediação, por meio de textos e atividades, assim como com discussões teóricas no grupo.
Esperava-se, como objetivo secundário, a construção de um ambiente suficientemente bom e
seguro (WINNICOTT, 1965), capaz de proporcionar mudanças perceptíveis na prática docente,
sendo as mesmas percebidas pelas falas expostas em cada encontro. A escrita desta proposta será
direcionada sobre este plano. Para tal desenvolvimento, realizaremos uma análise de conteúdo a
partir dos pressupostos de Bardin (2001), usando uma metodologia de triangulação de dados
(IVENICK e CANEN, 2016) por meio dos instrumentos utilizados ao longo da pesquisa:
relatórios/ diários de campo, filmagens e fotografias. Como resultados preliminares, foi possível
observar a chegada de um grupo de docentes interessados em uma formação continuada que fosse
capaz de provocar uma reflexão sobre seu cotidiano. Também era esperado que com essa reflexão,
eles pudessem transformar sua didática seguindo uma trajetória de professores reflexivos
(ZEICHNER 1993; SCHÖN, 1992). A função da pesquisadora-mediadora, uma das autoras do
texto aqui desenvolvido, era a de criar estratégias que auxiliassem nesse caminho e que, ao mesmo
tempo, fossem trabalhadas dentro de uma constância e estabilidade, a fim de construir um
ambiente capaz de permitir que todos sentissem segurança ao expressar suas opiniões, medos,
erros e acertos. Ao longo dos 15 encontros, foi possível perceber, a partir dos relatos e produções
dos docentes, que o objetivo de construir um ambiente suficientemente bom foi atingido, bem
como a reorganização de práticas e posturas pedagógicas do mesmos em sua prática docente.
Palabras clave: Agressividade, Formação Continuada, Educação Básica, Docentes
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/4
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275: ¿CUÁLES SON LAS ACTITUDES HACIA LA SEXUALIDAD EN EL
COLECTIVO ADOLESCENTE?/ Patricia Alonso-Ruido, Yolanda RodríguezCastro, Rosana martínez-Román
Resumen:
Las actitudes están condicionadas por las experiencias vividas y hacen referencia a la disposición o
tendencia psicológica que las personas expresan. En este sentido, si tenemos en cuenta que la
adolescencia es una etapa de efervescencia psico-emocional en la que se produce el despertar sexual;
el estudio de las actitudes de los y las adolescentes resulta determinante para establecer la relación
positiva o negativa que dichas actitudes tienen en las conductas sexuales de los y las más jóvenes. El
objetivo de este estudio evaluar las actitudes hacia la sexualidad de los y las adolescentes,
observando las diferencias en función al género y a la distribución urbana o rural del colectivo. La
muestra quedó compuesta por 750 (51.7% de chicas) estudiantes del segundo ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato de la Provincia de Ourense, con un rango de edad que va
desde los 12 a los 18, siendo la media de edad de 15.58 (DT: 1.27). Nuestros resultados muestran
que los y las adolescentes se posicionan mayoritariamente a favor del aborto, de la educación
sexual y en contra de la prostitución. Respecto al género encontramos que son las chicas las que
demuestran actitudes más positivas hacia la educación sexual y las diferentes orientaciones sexuales;
y más negativas hacia la legalización de la prostitución, a la distribución de pornografía o a las
relaciones sexuales prematrimoniales. Por el contrario, encontramos que en mayor medida son los
chicos los que creen que una persona que coge una enfermedad de transmisión sexual es porque
probablemente se lo merece. En relación a las diferencias en función al contexto urbano o rural,
son los y las adolescentes del rural los/as que se posicionan contrarios/as a las relaciones sexuales
prematrimoniales. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de educar en la esfera sexual a
los y las más jóvenes. Una educación basada en la igualdad, la diversidad sexual y el respeto a las
diferentes identidades que otorgue a los y a las más jóvenes herramientas para que puedan vivenciar
su esfera sexual de forma sana y responsable.
Palabras clave: adolescentes, sexualidad, actitudes, educación
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/4

272: Espectadores de bullying, inteligencia emocional, empatía y apego entre iguales:un
estudio con estudiantes de secundaria/ Margarita Núñez Sanz, María Josefa Castro
Balsa
Resumen:
El papel de los observadores ante el acoso escolar es clave para explicar la perpetuación de estas
conductas entre los jóvenes. Dependiendo del posicionamiento que adopten los espectadores, los
acosadores podrán ver facilitada su conducta o bien condenada, y por tanto estos sujetos jugarán
un papel esencial en el refuerzo o la prevención del bullying. En este contexto, existen variables
psicosociales como la Inteligencia Emocional, la Empatía y el Apego a Iguales, cuyo desarrollo en
el individuo se considera que juega un papel relevante en el tipo de espectador que cada uno asume
ser.
Los objetivos de esta investigación son estudiar, primero, si existe relación entre estas tres
variables psicosociales, y segundo, examinar en qué medida su desarrollo influye en el tipo de
espectador que asumen ser los adolescentes ante el bullying, pudiendo variar entre indiferente,
antisocial o prosocial. Además, nos planteamos realizar una comparativa en función del sexo para
observar si existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en las variables estudiadas.
Para ello, tras una exhaustiva revisión bibliográfica de los últimos años sobre el tema, se realizó
una investigación empírica compuesta por una muestra de 295 estudiantes de educación secundaria
a los que se les pasaron 4 instrumentos para evaluar estas variables: el TMMS-24 de FernándezBerrocal, Extremera y Ramos (2004), la adaptación del Basic Empathy Scale de Oliva el al (2011),
la Escala de Apego a iguales de Sánchez-Queija y Oliva (2003), y la escala TEVEP de Quintana,
Montgomery y Malaver (2014).
Los resultados alcanzados nos permitieron comprobar que el grado de IE, de Empatía y de Apego
a iguales influye significativamente en la actitud prosocial de los adolescentes ante el bullying, pero
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sin embargo sólo una baja Empatía y un bajo Apego a iguales influye en la adopción de una actitud
indiferente y antisocial.
En cuanto al análisis por sexo los resultados nos permiten concluir una mayor tendencia a la
adopción de una conducta prosocial ante el bullying en el caso de las mujeres, así como mayores
niveles de Empatía y de confianza-comunicación en el Apego a iguales, en comparación con sus
pares varones.
Palabras clave: acoso escolar, empatía, apego a iguales, conducta prosocial
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/4

289: Videogames violentos e bullying: possíveis relações na literatura vigente/ Lelio
Moura Lourenço, Thiago Virgílio da Silva Stroppa, Leonardo Melo Guedes, Gabriele
Santos de Amorim, Gabriel Henrique Velozo Gonçalves
Resumen:
No século XXI, os videogames se tornaram muito presente nos ambientes familiares e inclusive
estão em pauta também nos estudos científicos, considerando suas peculiaridades e especificidades.
A indústria de games é hoje uma das mais lucrativas do mundo. Em 2016, faturou mais do que a
indústria da música e do cinema juntas, o que demonstra o poder e o impressionante crescimento
dela na atualidade. Com diversos títulos, existem aqueles que costumam ser chamados de “jogos
violentos”,
geralmente são aqueles que possuem classificação M (Mature) pela ESRB
(Entertainment Software Rating Board), que é a organização responsável por avaliar os jogos com
relação ao seu conteúdo indicando a faixa etária adequada para o uso do mesmo. Temos como
exemplo os famosos Mortal Kombat, Grand Theft Auto (GTA), Call of Duty, Gears of War,
entre outros, onde todos envolvem algum tipo de violência, linguajar específico, cenas
consideradas “fortes”, entre outras avaliações feitas pela ESRB. A discussão sobre se esses jogos
violentos possuem efeitos principalmente em crianças e adolescentes é um assunto que ganha
destaque, principalmente com as recentes notícias de massacres em países como Brasil, Nova
Zelândia e Estados Unidos, onde a grande mídia apresenta em suas notícias o possível
envolvimento dos responsáveis por massacres com jogos nesse estilo. O fenômeno do bullying já é
objeto de estudo por todo mundo há muitos anos e possui uma literatura mais extensa, tanto para
os perpetradores quanto para aqueles que sofrem e/ou presenciam o mesmo. Os estudos
envolvendo o fenômeno do bullying, junto com os videogames, principalmente violentos, vêm
tentando encontrar respostas e possíveis relações entre os dois objetos. Sendo assim, os objetivos
do presente trabalho se situam no âmbito de entender se existem relações bem estabelecidas entre
esses dois fenômenos, através de uma análise sobre o que os autores da área têm encontrado,
principalmente na atualidade. O presente trabalho se caracteriza por uma revisão narrativa de
literatura, que através da busca da publicações pertinentes à temática procurou compreender como
se dão os estudos que abordam essa temática, suas metodologias, as discussões e resultados além
de como ocorre o avanço nesse campo. Ao contrário do que se possa pensar, a resposta não é
conclusiva. Se por um lado, alguns autores apontam para a inexistência de relações entre esses dois
objetos, outros conseguem em seus estudos relacionar esses dois de forma expressiva. Há de se
considerar que grande parte dos estudos nessa área são de natureza correlacional, por isso seus
dados precisam ser interpretados cuidadosamente. Para além disso, entende-se também que devido
a grande expansão dos videogames, que os tornam cada vez mais populares e também da grande
importância do bullying, que pode prejudicar seriamente todos os envolvidos, são necessários mais
estudos que possam ajudar a clarificar como tal relação se apresenta e, a partir de então, possíveis
estratégias possam ser desenhadas para que se possa atingir um desenvolvimento mais saudável
para crianças e adolescentes.
Palabras clave: bullying; videogames; videogames violentos
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -2

368: VARIABLES PREDICTIVAS DE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN
ADOLESCENTES EN FUNCIÓN DEL GÉNERO Y CURSO/ Antonio López
- Castedo, Mª Elena López Pérez, Mª Esther López Pérez
Resumen:
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La presente investigación está centrada en identificar los tipos de Violencia Escolar (VE) más
habituales en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), según la opinión del alumnado, y analizar
posibles diferencias en función del género, curso escolar, rendimiento académico y centro de
estudios del informante. Para ello, se aplica el CUVE-R-ESO a 602 estudiantes de ESO, con
edades comprendidas entre 12 y 16 años (M= 13.93; DT= 1.33). Se utiliza una metodología
cuantitativa con un diseño transversal, descriptivo y analítico. Los principales resultados ponen de
manifiesto mayor prevalencia en los hombres en todas las dimensiones; a su vez, la violencia del
alumnado y la violencia a través de las TIC son más habituales en 2º, 3º y 4º de ESO y menos en 1º
y 2º, respectivamente, que en el resto de los cursos, presentándose diferencias significativas. En la
discusión se analizan las implicaciones a la luz de los resultados hallados.
Palabras clave: Palabras clave: Violencia Escolar, Adolescencia, Género, Curso.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/5

641: O clima escolar: ferramentas para a mellora/ Emilio Joaquín Veiga Río, Eduardo
Rafael Rodríguez Machado
Resumen:
A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada pola Lei orgánica, do 9 de
decembro, para a mellora da calidade educativa, no artigo 2 establece como fins do sistema
educativo o pleno desenvolvemento da personalidade e das capacidades do alumnado así como o
desenvolvemento da capacidade e coñecementos, a creatividade, a iniciativa persoal e o espírito
emprendedor. E isto é validado ao longo das diversas etapas do noso sistema educativo.
Asemade as normativas que desenvolven na comunidade galega os aspectos relativos a Convivencia
Escolar, Lei 4/2015 do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade edu¬cativa e o
D. 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a citada Lei inciden, moi claramente nun
principio fundamental, a convicción de que e imprescindible o mellor clima escolar posible que se
base no respecto mutuo para dar cumprimento aos fins da educación e permitir o aproveitamento
óptimo dos recursos educativos que a sociedade pon á dispo¬sición do alumnado e, polo tanto,
das familias.
Así falar da importancia de conceptos como: educación emocional, educación social, educación
creativa; na educación de hoxe en día, ninguén o pon en dúbida. Son estos, entre outros, ámbitos
educativos que aportarán aos suxeitos as competencias e habilidades precisas para vivir mejor
persoal e socialmente
Neste punto o profesorado, as familias, o alumnado, precisan de traballar na procura das mellores
ferramentas para afrontar este reto. Ferramentas que poden ser aportadas afondando nos principios
e fundamentos teóricos e prácticos de programas de empoderamento como son, por exemplo, as
“Prácticas Restaurativas”, e a “Disciplina Positiva” entre outras.
Palabras clave: Convivencia positiva, clima de centro, educación emocional, creatividade,
programas.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/5

399: VIOLENCIA ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA: Análisis
basado en el género/ Martina Ares Ferreirós, VICTOR Dominguez Rodriguez, Manuel
Deaño Deaño
Resumen:
El objetivo del estudio está enfocado a conocer la incidencia de la violencia escolar en el alumnado
de educación primaria teniendo en cuenta la perspectiva de género. El trabajo se enmarca dentro de
una investigación cuantitativa de tipo descriptivo-inferencial, con una muestra de 495 alumnos que
cursan quinto y sexto de primaria, de edades entre los 10 y 12 años (M: 10.64; DT:. 63). Se realizó
un ANOVA para analizar los resultados. Para la recolección de información se utilizó el
cuestionario de violencia escolar (CUVE-R) de Álvarez-García, Núñez, Rodríguez, Álvarez y
Dobarro (2011). Los resultados mostraron una baja incidencia de la violencia escolar en la
Educación Primaria (34%), con mayor presencia de la violencia verbal (23.96%) y física (20.40%)
entre el alumnado. También se observó que, las niñas tenían mayor presencia en situaciones de
violencia verbal y disrupciones en el aula, mientras que los niños lo hacen en la violencia que ejerce
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el profesorado sobre el alumnado. En conclusión, a pesar de que la violencia escolar en los centros
de educación primaria es reducida, sí es cierto que el género es una variable a tener en cuenta en la
elaboración de programas preventivos o de intervención enfocados al tratamiento de esta
problemática.
Palabras clave: Violencia Escolar, Educación Primaria, Género, Investigación Cuantitativa.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/5

437: Comportamiento antisocial en las aulas ¿es necesario un abordaje con perspectiva de
género?/ Mª José Vázquez Figueiredo, Francisca Fariña Rivera, Dolores Seijo Martínez,
Ramon Arce Fernández
Resumen:
Diferentes estudios han encontrado que las conductas antisociales y violentas se asocian
mayormente con el sexo masculino. Sobre esta base, nos planteamos un estudio exploratorio en el
que pretendemos investigar si la variable sexo establece diferencias significativas en la manifestación
de comportamientos disruptivos en el ámbito escolar, así como en la respuesta agresiva de los
estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria. Para ello se recabó una muestra de 333
adolescentes, de éstos 167 eran chicas y 166 chicos, a los que se le evaluó la respuesta agresiva.
Asimismo, para informar de la presencia o ausencia de comportamientos disruptivos en el aula y en
el centro se ha contado con el informe de los/as tutores/as del curso. En este caso, los resultados
ponen de manifiesto que existen diferencias significativas tanto en la conducta disruptiva en el aula,
?2(1, N = 333)=9.83, p ?.01; phi=.172, como en el centro educativo, ?2(1)=6.61, p.01; phi=.141,
en función del sexo; presentándose más frecuentemente estos comportamientos en los varones.
Adicionalmente, se observa que la variable sexo genera diferencias significativas en uno de los
componentes conductuales de la respuesta agresiva, F(2, 330)=19.03, p.001, obteniéndose que la
agresividad física es más habitual en los chicos que en las chicas (M=19.73 vs. M=16.31). Ahora
bien, no se encontraron diferencias significativas en el nivel de agresividad psicológica ni en ningún
componente de la dimensión cognitiva de la agresividad (i.e., ira y hostilidad). De estos hallazgos se
puede extraer que la vulnerabilidad para exhibir comportamientos antisociales en el ámbito escolar
se presenta diferenciado en hombres y mujeres, por lo que resulta especialmente relevante
considerar la perspectiva de género, no sólo en el análisis de este fenómeno, sino también en la
planificación de las estrategias que requiere su abordaje
Palabras clave: adolescencia, perspectiva de género, agresividad, conductas disruptivas
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -2

449: Mitos y creencias relacionadas con el acoso escolar en una muestra de adolescentes/
Mercedes Novo, Irene Fernández, María José Vázquez, Jessica Sanmarco
Resumen:
El acoso escolar se ha analizado tradicionalmente centrado en la relación diádica entre acosador y
víctima. En las últimas décadas se ha ido ampliando el foco de atención hacia el rol de los
espectadores, teniendo en cuenta que están presentes en la mayoría de los episodios de acoso
escolar. El modo en que los espectadores definen y evalúan las situaciones de acoso resulta clave
para el desarrollo de respuestas eficaces de afrontamiento. Así, los espectadores con baja
percepción de gravedad de las conductas de acoso escolar y la adherencia a creencia (mitos)
relacionados con la desconexión moral se asocian a conductas favorables a la agresión. En este
sentido, nos planteamos analizar si existen diferencias en la gravedad percibida por parte del
alumnado de los distintos tipos de acoso escolar, la identificación de mitos y creencias que
presentan sobre el acoso escolar, y además si se constata relación entre la gravedad percibida de
los distintos tipos de acoso y la percepción de los mitos de acoso escolar.
Se realizó un estudio cuasiexperimental con una muestra de 115 menores, 61 mujeres (53%) y 54
varones (47%) con edades comprendidas entre los 13 y los 15 años (M = 13.82; DT = 0.52).
Todos ellos eran participantes del Programa Previ@net que se llevó a cabo en centros de enseñanza
secundaria con el objetivo prevenir la violencia relacional en entornos físicos y virtuales y promover
entre los jóvenes conductas igualitarias. Se aplicó una batería de pruebas formada por la escala
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UPF-4, para evaluar la frecuencia y la gravedad percibida del acoso escolar y un checklist de mitos
y creencias presentes en el acoso tradicional elaborado ad hoc.
Los resultados indican que el acoso psicológico es el más frecuente (27.4%) y la exclusión social el
menos (16.7%), siendo el total un 23.3%. Con respecto a la gravedad percibida, el acoso físico se
percibe como el más grave (M = 2.82; DT = 1.38), mientras que el relacional fue el más tolerado
(M = 2.21; DT = 1.08), con una diferencia significativa (p . 05). En cuanto a la percepción de los
mitos de acoso escolar, se ha encontrado mayor presencia del mito sobre las características del
autor (M = 4.49; DT = 0.88), y menor en la repercusión del acoso (M = 2.30; DT = 0.93), con
una diferencia significativa (p . 05). En cuanto a la relación entre gravedad percibida y percepción
de mitos, únicamente el mito de culpabilización de la víctima muestra una correlación negativa y
significativa con el acoso psicológico (r = -.276, p. 05), la exclusión social (r = -.290, p . 05) y el
acoso relacional (r = -.301, p. 05). Este estudio abre la puerta a futuras investigaciones en donde se
analice la participación de los espectadores del acoso escolar en base a sus percepciones y creencias,
favoreciendo el ajuste de los programas de intervención a dichas necesidades y la identificación de
estrategias de afrontamiento eficaces.
Palabras clave: acoso escolar, mitos, gravedad percibida
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -2

644: Eficacia de una intervención para fomentar el crecimiento personal ante un
acontecimiento vital estresante basado en el arte/ Luis Jorge Martín Antón, Silvia
Martín Domínguez, Miguel Ángel Carbonero Martín
Resumen:
Teniendo en cuenta la perspectiva psicopedagógica actual, cuando un estudiante sufre un
acontecimiento vital estresante (AVE), tiende a centrarse en los efectos negativos del mismo, lo
que en muchas ocasiones termina derivándose a servicios externos. Sin embargo, el entorno escolar
puede ser un contexto que contribuya al crecimiento personal, como base para su superación. En
esta línea, se propone un programa de intervención para este tipo de alumnado, basado en
actividades centradas en el arte, cuya finalidad es trabajar cada una de las dimensiones que forman
el crecimiento postraumático. En consecuencia, lo que se pretende es, una vez identificados los
AVEs percibidos por cada estudiante como más estresante, evaluar la eficacia de la intervención
dirigida a la mejora del crecimiento personal mediante la instrucción de estrategias de
afrontamiento, y así poder disminuir los efectos negativos generados por el AVE.
Han participado un total de 39 estudiantes de tres aulas de tercero de ESO, dos de ellas asignadas
al grupo experimental, a los que se les entrenó en estrategias de afrontamiento; mientras que el
tercer aula formó el grupo control, y que no siguieron entrenamiento específico alguno.
Los resultados muestran que el AVE que los estudiantes percibieron como más estresante,
ha sido la muerte de un familiar cercano (34%), seguido por cambio de centro (13%) y discusiones
o ruptura con el mejor amigo (11%). Respecto al programa, el gripo experimental obtuvo un
crecimiento personal significativamente superior al del grupo control. Por otra parte, los
estudiantes valoraron de manera muy positiva su participación en las actividades, considerando que
ha sido beneficiosa para ellos.
Este trabajo forma parte de una beca de investigación concedida por el Consejo Social de la
Universidad de Valladolid, y del proyecto nº VA088G18, según Orden EDU/546/2018, de 25 de
mayo, de apoyo de los grupos de investigación reconocidos de universidades públicas de Castilla y
León, de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
Palabras clave: Acontecimiento vital estresante. Estrategias de afrontamiento. Educación artística.
Educación Secundaria Obligatoria
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/5

434: Programas de mediação: potencialidades e desafios no contexto escolar/ Sílvia
Cunha, Ana Maria Silva
Resumen:
Os contextos educativos, em específico os escolares, são permeabilizados por questões e
problemas sociais de várias ordens. A par das diversidades pessoais, culturais, sociais e económicas
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que caraterizam os seus públicos, estes tornam-se contextos suscetíveis à ocorrência de conflitos
intra/interpessoais e grupais que, para além de outros efeitos negativos, contaminam a sã
convivência entre os diversos agentes que compõem a comunidade educativa e respetivos
ambientes. Para além disso, os discursos normativos europeus apelam a uma educação para a paz e
não-violência, valorizando cada vez mais o respeito pelo outro, a solidariedade, a participação
ativa, a pluralidade e a tomada de consciência responsável, o que exige que a escola repense as suas
funções e tenha capacidade de resposta face a estas múltiplas e contemporâneas exigências. Os
programas de mediação e convivência têm sido aplicados em alguns países como estratégia possível
de resposta a estes reptos, visando contribuir para a formação integral dos alunos mas também
para a construção de ambientes escolares saudáveis e propícios ao desenvolvimento de
aprendizagens cognitivas, sociais e comunicacionais. Também as diferenças são valorizadas e o
conflito é reconhecido como positivo e construtivo. Contudo, apesar das vantagens associadas à
implementação destes programas, alguns são os constrangimentos que obstaculizam a sua
operacionalização e institucionalização nas escolas. Este trabalho pretende apresentar reflexões
acerca de resultados teóricos preliminares recolhidos através de revisão de literatura, explorando-se
quais as potencialidades e desafios da aplicação da mediação em contexto escolar. Um dos objetivos
desta investigação, que se inscreve no âmbito de um doutoramento em Ciências da Educação
(financiado pela FCT), passa por analisar o funcionamento das estruturas dos programas de
mediação e convivência em escolas de Portugal e Espanha. Tal será concretizado através de um
estudo de caso de uma escola pública em cada um dos países mencionados e será composto por
duas fases: fase concetual e fase empírica.
Palabras clave: contextos educativos; programas de mediação; capacitação
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/5

365: Violencia adolescente nas redes sociais por apartarse da normatividade sexual
feminina/ María-José
Méndez-Lois, Milena Villar Varela, Felicidad Barreiro
Fernández
Resumen:
A feminidade normativa forma parte do esquema de percepcións dunha orde simbólica, establecida
polos mecanismos patriarcais, e totalmente interiorizada, que implica que as categorías asociadas á
muller, e construídas baixo os criterios do heteropatriarcado, se asuman, como naturais e
obxectivas. Isto provoca unha importante dificultade para rachar e desprenderse do concepto de
feminidade imperante, incluso nos contextos nos que se loita pola igualdade. Esta normatividade
sexual feminina é imposta, de xeito implícito, ou explícito, polos distintos axentes involucrados
no proceso socializador, chegando á discriminación e á violencia contra as mulleres se estas non
asumen o rol sexual sexista que se lles asigna, historicamente difundido a través dos estereotipos e
prexuízos de xénero, das normas sexuais e morais aceptadas pola sociedade e da socialización
diferenciada. Coa chegada da revolución tecnolóxica, esa estrutura patriarcal presente na sociedade
traspasa fronteiras e aséntase tamén no ciberespazo. Isto dá lugar a un novo tipo de violencia de
xénero: as violencias 2.0.
Co obxectivo de proporcionar visibilidade ás violencias de xénero 2.0 na mocidade actual, a
Universidade de Santiago de Compostela participou, xunto a outras oito universidades españolas,
nun proxecto liderado pola Universidade de Barcelona no que se levou a cabo un estudo cunha
ampla mostra de adolescentes.
O traballo que se presenta pretende analizar as experiencias que ten a mocidade en relación á
violencia de xénero 2.0 na comunidade autónoma de Galicia. En concreto, no estudo realizado
participaron 615 estudantes de terceiro e cuarto de Ensinanza Secundaria Obrigatoria (ESO)
escolarizados en centros públicos galegos. Para dar resposta aos obxectivos formulados levouse a
cabo un estudo empregando, como instrumento de recollida de datos, o cuestionario en
modalidade online de Violencias de xénero 2.0. Trátase de identificar a incidencia de condutas
violentas a partir da transgresión da normatividade sexual obrigatoria feminina e aportar, a modo
de conclusión, unha serie de directrices que permitan a inclusión da perspectiva de xénero na
Educación Secundaria Obrigatoria.
Palabras clave: xénero, violencia, redes sociais, adolescencia, normatividade sexual feminina.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/4
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648: El arte como recurso psicoeducativo para favorecer el crecimiento postraumático en el
alumnado de secundaria/ Miguel Angel Carbonero Martín, Silvia Martín Domínguez,
Luis Jorge Martín Antón
Resumen:
Ante los acontecimientos vitales estresantes (AVEs), siendo estos, circunstancias adversas
inmodificables que generan alta carga aversiva, las personas son capaces de generar una respuesta
de crecimiento o maduración personal.
Se parte de la premisa de que el contexto escolar puede generar posibilidades de mejora del
crecimiento personal del alumnado, específicamente en aquellos que han sufrido AVEs. Por ello,
los centros educativos es un lugar idóneo para trabajar con dichas situaciones, dado que es dónde
los adolescentes pasan una parte considerable de su tiempo.
Durante las sesiones de intervención, se ha procedido a la realización de actividades con técnicas
artísticas, diseñadas específicamente para trabajar de forma no intrusiva cada una de las
dimensiones que forman parte del crecimiento postraumático: Cambios en la percepción de uno
mismo, cambios en las relaciones interpersonales y cambios en la espiritualidad y en la
filosofía de vida. Siguiendo el planteamiento de Collete (2011), el arte como soporte psicológico
puede ayudar a las personas a entrar en contacto de manera muy rápida y profunda con su mundo
interior.
La intervención, se ha llevado a cabo en 5 sesiones distribuidas durante 4 semanas. En la primera y
la última sesión aplicamos a todos los participantes la adaptación española Vázquez et al. (2006) del
Inventario de Crecimiento Postraumático, junto con un cuestionario previo que consistía en una
adaptación del Inventario de eventos estresantes (Jimenez. L y cols., 2012) y durante las sesiones
restantes se realizaron las diferentes actividades artísticas planteadas.
Este trabajo forma parte de una beca de investigación concedida por el Consejo Social de la
Universidad de Valladolid, y del proyecto nº VA088G18, según Orden EDU/546/2018, de 25 de
mayo, de apoyo de los grupos de investigación reconocidos de universidades públicas de Castilla y
León, de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
Palabras clave: Acontecimiento vital estresante. Estrategias de afrontamiento. Educación artística.
Educación Secundaria Obligatoria
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/5

3: DESARROLLO VOCACIONAL Y
CARRERA
83: FORMACIÓN CONTINUA Y TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJES
AL AULA/ Iris Estévez Blanco, Olalla Sande Blanco, Mercedes González Sanmamed
Resumen:
Introducción: La formación continua, y a lo largo de la vida, se ha convertido en una necesidad
actual de toda la sociedad, debido a que vivimos en un tiempo de cambios profundos, fuertes
interrogantes y grandes desafíos. Esta necesidad cobra mayor importancia en el ámbito de la
educación. La incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los
procesos de formación, ha provocado que la relación entre los componentes didácticos varíe y,
por tanto, la práctica pedagógica debe adoptar nuevas formas que se adecuen a las necesidades
educativas y sociales presentes en el día a día. La transferencia a las aulas de los conocimientos y
aprendizajes adquiridos en los procesos de formación y actualización del profesorado constituye
una cuestión de vital importancia, dado que, el fin último del desarrollo profesional docente es la
mejora del aprendizaje y rendimiento del alumnado. Objetivo: El objetivo de este estudio es
analizar el impacto de los conocimientos adquiridos en la formación continua en la práctica diaria
87

de las aulas. Metodología: Este estudio se enmarca en una metodología cualitativo-interpretativa.
Concretamente, en la tradición de investigación narrativa, que tiene como eje de análisis
fundamental la experiencia humana, recogiendo la comprensión e interpretación de los sujetos
implicados. Instrumento: La técnica de recogida de datos empleada fue la entrevista
semiestructurada, ya que permite adaptarse a las respuestas que da el entrevistado y, al mismo
tiempo, extrae información relevante sobre los factores foco de estudio. Participantes: Los
participantes de nuestra investigación son cuatro docentes de Educación Infantil, funcionarios con
destino definitivo en Centros Rurales Agrupados (CRA), de la provincia de A Coruña. Análisis de
datos: la estrategia seguida en el análisis de la información recogida fue, en primer lugar, la
codificación de los datos; en segundo lugar, el establecimiento de categorías de análisis y, por
último, la triangulación de los datos. La técnica de triangulación se pone en práctica con el fin de
comprobar si aquellos elementos o ideas clave, que emergen y de las que se va informando,
contienen el mismo significado cuando las encontramos en circunstancias distintas. Resultados: Los
resultados obtenidos giran en torno a dos ejes clave. En primer lugar, la transferencia de los
conocimientos adquiridos en actividades de formación (formal o no formal) a la práctica docente en
el aula. En esta primera dimensión, tiene una posición relevante toda la formación relacionada con
el uso y aplicación de TIC. Asimismo, el otro eje fundamental identificado es la “transferencia
inversa”. Los docentes ponen de manifiesto que, muchos de los aprendizajes derivados de sus
experiencias en el aula son transferidos a otros docentes u otros profesionales, a través de la
publicación de libros, de la impartición de charlas o de la realización de proyectos
interdisciplinares.
Este estudio se ha elaborado en el marco del proyecto de investigación (ECO4LEARN-HE),
financiado por el MINECO (Referencia EDU2015-67907-R), y gracias a la financiación recibida
por una de las autoras, Iris Estévez. en el programa FPI del Ministerio de Economía y Finanzas
(BES-2016-077330).
Palabras clave: formación continua, desarrollo profesional, profesorado de Educación Infantil,
transferencia de aprendizajes.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/1

88: Utilidade preditiva incremental da autoeficácia de carreira das intenções educacionais
de alunos do ensino secundário/ José Tomás da Silva, Maria Paula Paixão, Maria
Teresa Machado, José Pacheco Miguel
Resumen:
Os interesses vocacionais são frequentemente usados na avaliação, investigação e intervenção de
carreira. O enfoque na operacionalização, ou no processo de medida dos interesses, tipicamente
ocupa uma posição de topo na agenda dos investigadores vocacionais, mas recentemente questões
relativas aos fatores e mecanismos implicados na formação dos interesses e na sua modificação têm
começado a ser mais frequentemente investigados. Em particular, tem-se verificado uma atenção
crescente na literatura acerca do papel do construto de autoeficácia na constituição dos interesses e,
especialmente, sobre o seu valor incremental na predição dos objetivos, ou considerações,
educativas e profissionais futuras, tanto de adolescentes como de jovens adultos e adultos. Este
estudo, assentando em princípios teóricos derivados conjuntamente da perspetiva sociocognitiva
de carreira e da teoria interativa pessoa-ambiente, propõe-se testar a utilidade preditiva das
perceções de autoeficácia, depois de controlado o efeito do interesse vocacional, nas escolhas
educacionais de adolescentes portugueses. Um inquérito por questionário foi administrado a cerca
de 700 estudantes do ensino secundário (10º e 11º anos), mas neste trabalho usou-se uma
subamostra (n = 300) do conjunto total de respondentes. O número de rapazes (n = 151, 50.3%) é
ligeiramente superior ao das raparigas e a média da idade dos respondentes é 16.7 anos (DP = 1.4).
Em termos de escolaridade, n = 81 (27%) estudantes frequentavam o 10º ano e I = 219 (73%) o
11º ano. As intenções educacionais dos alunos repartiram-se por 24 áreas de formação disponível
(cursos Científico Humanísticos, Tecnológicos e Profissionais). As perceções de autoeficácia e os
interesses vocacionais foram avaliadas por escalas previamente desenvolvidas e validadas para a
população portuguesa. Os resultados corroboraram a hipótese formulada mostrando que a utilidade
preditiva combinada de ambos construtos vocacionais é superior à que podemos derivar da sua
aplicação separada (lambda de Wilks’s = 07, p . 001; 93% de variância total explicada). A taxa de
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acerto, para a classificação final, é de aproximadamente 38% (contrastando com uma taxa de
acerto aleatória de 4.2%). Os resultados demonstram o poder explicativo tanto dos scores de
interesse vocacional como dos de autoeficácia vocacional, mas, sobretudo, a validade incremental
dos referidos por último, na predição das intenções educacionais futuras dos estudantes. Sugere-se
que os psicólogos vocacionais incluam regularmente a avaliação das crenças de autoeficácia na sua
prática de avaliação de carreira.
Palabras clave: adolescentes, autoeficácia, interesse, objetivos, utilidade preditiva
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/6

285: Avaliação da autoeficácia na realização de cursos de ensino superior: Teste de uma
medida com estudantes do secundário/ José Tomás da Silva, Maria Paula Paixão, Maria
Teresa Machado, José Pacheco Miguel
Resumen:
O construto de eficácia pessoal, como tem sido evidenciado pela investigação realizada nas últimas
quatro décadas, encerra inúmeras e relevantes implicações tanto para a teoria do desenvolvimento
vocacional como para a intervenção de carreira. As expetativas de autoeficácia dizem respeito às
crenças que as pessoas têm acerca de serem capazes de realizar com sucesso determinada tarefa ou
comportamento. A importância teórica e prática das crenças de autoeficácia decorre em grande
parte da posição que estas ocupam na rede nomológica dos construtos correlativos. A literatura no
domínio do comportamento e do desenvolvimento vocacional mostra que as crenças de
autoeficácia frequentemente funcionam como variáveis mediadoras entre as fontes de informação
(e.g., desempenhos realizados, aprendizagens vicariantes) e as consequências comportamentais
delas decorrentes (e.g., aproximação-evitamento, desempenho, persistência). Estas expetativas
caraterizam-se por serem comportamentalmente específicas e não pela sua generalidade. Esta
especificidade do ponto de vista da operacionalização coloca, no entanto, alguns desafios no que
diz respeito à construção de medidas apropriadas – estas terão de ser singulares e múltiplas, ou
seja, adaptadas a cada tarefa ou comportamento que se pretenda avaliar. Neste trabalho analisam-se
sumariamente as propriedades psicométricas de uma medida de autoavaliação da eficácia pessoal
para concluir com sucesso cursos de ensino superior no domínio das ciências e das tecnologias. Os
itens do instrumento foram administrados, no âmbito de um estudo quantitativo-descritivo e de
tipo transversal mais amplo, a uma amostra de n = 600 estudantes do ensino secundário (11º e 12º
anos de escolaridade). Os respondentes são maioritariamente do sexo feminino (n = 327, 55%) e
com uma idade média de 17.1 anos (DP = 1.1). Os estudantes distribuem-se equitativamente pelos
dois anos de escolaridade considerados no estudo. Através de análises fatoriais exploratórias
extraíram-se dois fatores oblíquos equivalentes, quer para os rapazes quer para as raparigas. O
primeiro fator reúne vários cursos de engenharia e a física enquanto o segundo integra os cursos
relativos às ciências da vida e a química, donde o primeiro foi denominado autoeficácia para as
engenharias e o segundo autoeficácia para as ciências da vida. Os scores de ambos os fatores
mostraram bons coeficientes de consistência interna (ambos coeficientes superiores a. 85).
Ademais, apesar dos scores dos fatores de autoeficácia estarem fortemente correlacionados (r =.
52, p . 001) eles estão diferencialmente relacionados com o rendimento escolar. As correlações de
autoeficácia para as ciências da vida são mais elevadas e estatisticamente significativas do que as da
autoeficácia para as engenharias com o rendimento escolar nas ciências da terra/vida e físicoquímica, mas não na matemática. Por fim, a utilidade teórico-prática dos resultados para na
intervenção de carreira é discutida.
Palabras clave: autoeficácia, ciências da engenharia, ciências da vida, rendimento escolar
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -2

311: Promoção e desenvolvimento de competências em contexto escolar: desafio(s) à
Psicopedagogia/ Vitor José Oliveira Reis, Marco Paulo da Silva Fontes
Resumen:
Partindo da conceptualização do indivíduo como um ser biopsicossocial, serão apresentadas as
bases inerentes à construção e operacionalização de um modelo de intervenção em contexto
escolar, de cariz construtivo-ecológico-desenvolvimental, que tem como objetivo a promoção e
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desenvolvimento de competências pessoais e humanas em contexto escolar e que tem vindo a ser
implementado em contexto escolar nos últimos anos letivos – o Projeto SER+.
No âmbito da apresentação dos principais resultados de avaliação do projeto desenvolvido, serão
problematizados alguns dos vários desafios que se colocam à Psicopedagogia, no domínio da
investigação, relativamente à avaliação do efetivo impacto da ação de transformação e de
(re)construção de significados pessoais e sociais dos alunos, bem como da emergência e validação
das competências alvo do projeto.
Palabras clave: Desenvolvimento; Psicopedagogia; Projeto SER +
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/6

541: Burnout y dificultades para compaginar la vida académica con la deportiva en jóvenes
deportistas/ Marta Portabales Pardo, Juan Carlos Fernández Méndez, Ana Seoane
Cives
Resumen:
Este estudio pretende averiguar la incidencia del burnout, presión de los padres, miedo a ser
juzgados y las dificultades en compaginar vida académica y deportiva. Se ha contado con una
muestra de 190 jóvenes deportistas pertenecientes a distintas categorías de competición (local,
gallega y nacional). Para la recogida de datos hemos utilizado el cuestionario ABQ (Athlete Burnout
Questionnaire). Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el nivel de burnout de los
deportistas difiere en función de la categoría competitiva a la que pertenecen, así como la existencia
de una relación significativa entre burnout y las variables objeto de estudio y, por último, los
deportistas con mayor nivel de burnout muestran puntuaciones significativamente más altas en
todas las variables consideradas.
Palabras clave: Burnout, jóvenes deportistas, vida académica, ABQ
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/6

658: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DE CARREIRAS PROFISSIONAIS DOS ESTUDANTES DO ENSINO
SUPERIOR MOÇAMBICANO/ Rizuane Mubarak, Júlio Taimira Chibemo, Maria
do Céu Taveira
Resumen:
Este artigo debruça sobre a necessidade da criação de políticas de acolhimento centradas na
disponibilização de serviços de desenvolvimento de carreira, ao longo da formação. Para tal, o
presente artigo pretende traduzir o enquadramento lógico dos serviços de desenvolvimento de
carreira, actualmente oferecidos pelo sistema de ensino Moçambicano, criando assim, condições
para propor modelos de serviços de desenvolvimento de carreira capazes de serem transformados
em políticas compatíveis às realidades das Instituições do Ensino Superior em Moçambique. Sob a
perspectiva de que, o ensino superior corresponde a etapa final dos indivíduos que pretendem
definir ou moldar a sua vida profissional, o processo de tomada de decisão em relação a sua
escolha profissional exige uma atenção redobrada. É neste horizonte que se considera de que a
escolha do curso ou área profissional deve merecer uma orientação acentuada. Acredita-se ser
crucial a implementação de serviços capazes de fornecerem uma orientação direccionada e
focalizada nos interesses e/ou características de cada estudante.Com efeito, seguir-se-á um padrão
metodológico com uma abordagem mista (qualitativa e quantitativa) com recurso aos métodos
dedutivos, históricos e hermenêuticos.Recorreu-se também a técnicas de colecta de dados,
nomeadamente, a análise documental, a entrevista com os principais actores de ensino Superior na
Cidade da Beira e, finalmente, o inquérito para estabelecer elo literário e práticas vivenciadas na
cidade da Beira, que em termos de serviços de desenvolvimento de carreira e, em termos de
resultados, ficou provado que, até então, os serviços de desenvolvimento de carreira em
Moçambique não são prioridades e o seu lugar, no âmbito das agendas das IES, é quase
inconcebível
Palabras clave: políticas de acolhimento, orientação vocacional, serviços de acolhimento Serviços
de desenvolvimento de carreira; Prioridade nas IES; Moçambique
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/6
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589: Trabalho Digno e Bem-Estar de Trabalhadores Portugueses: Contributos da
psychology of working theory/ Joaquim Armando Ferreira, José Rabaça, Lídia Matos
Resumen:
Pensar o trabalho em geral e o trabalho digno em particular, é iniciar uma aliciante incursão
reflexiva acerca de um dos principais temas que desde há muito reclama a atenção de psicólogos e
sociólogos do trabalho, assim como de psicólogos vocacionais.
Vários são os estudos que têm procurado compreender e explicar as experiências de trabalho dos
indivíduos, designadamente o modo como o percecionam, o significado que lhe atribuem, a
satisfação ou insatisfação que geram e o bem-estar ou mal-estar que experienciam. Não obstante as
diferenças de atribuição de significado de que é alvo, é consensualmente aceite que o trabalho de
qualidade é potenciador de satisfação e bem-estar, sendo a sua ausência não só responsável pela
diminuição de ambos, como pela eventualidade de consequências nefastas para a saúde dos
indivíduos. Com efeito, numerosos são os estudos que apontam para o impacto negativo que a
ausência de emprego provoca ao nível da saúde e bem-estar das pessoas, assim como os que
procuram compreender as consequências psicológicas associadas ao desemprego, e à precarização
do emprego e a? relação entre estas e o bem-estar. Na presente comunicação iremos apresentar os
resultados de um estudo realizado com 345 trabalhadores portugueses, 224 homens e 121
mulheres, exercendo um conjunto diversificado de profissões. Os resultados revelaram associações
significativas no sentido esperado entre as cinco dimensões avaliadas pela Escala de Trabalho
Digno e variáveis associadas à satisfação com o trabalho e ao bem-estar. Serão retiradas implicações
para a prática e elencadas sugestões para futuras investigações.
Palabras clave: Trabalho Digno; Psychology of Working Theory; Bem-Estar
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/6

615: Promovendo a Orientação Profissional em situação de emergência: relato de uma
experiencia realizada após o ciclone IDAI- Beira – Moçambique./ Camilo Ussene
Resumen:
O presente relato, que resulta de um projecto de extensão intitulado “O Futuro é Meu”, apresenta
as experiências desenvolvidas numa intervenção que um grupo de psicólogos da Universidade
Pedagógica de Maputo realizou nas zonas afectadas, para poder minimizar o sofrimento de
crianças afectadas. A metodologia de pesquisa foi de uma abordagem da pesquisa-acção e,
aprofundamento bibliográfico. Ao todo, realizaram-se vinte encontros com crianças com idades
compreendidas entre os dez e os quinze anos, em que foram trabalhados temas relacionados à
escolha profissional e as suas influências com a escola e no projecto de vida. Os resultados
apresentados mostram a necessidade de se trabalhar a Orientação Profissional nas escolas públicas e
que esta acção revelou-se muito importante para essa população nesse momento de crise que
vivenciavam para minimizar estados de ansiedade e poderem pensarem nas suas carreiras de vida.
Palabras clave: Orientação Profissional, Emergência, Projecto de Vida;
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/6

657:
PANORAMA
DA
INTERVENÇÃO
VOCACIONAL
EM
MOÇAMBIQUE: PERSPECTIVAS PARA A CRIAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA/ Júlio Taimira Chibemo, Maria do Céu
Taveira
Resumen:
Nas sociedades contemporâneas, tornou-se relevante a criação de estruturas e serviços de
orientação vocacional e profissional - mais recentemente designados por serviços de carreira, que
apoiem a tomada de decisões e o desenho da vida dos diferentes cidadãos. Esta comunicação
apresenta o panorama deste domínio em Moçambique, visando elencar melhores condições para a
criação de serviços de Desenvolvimento de Carreira. Tendo como base o quadro legal
Moçambicano, nomeadamente a aprovação da Lei nº 23/2014 de 23 de Setembro – Lei da
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Educação Profissional e a sua actualização na Lei nº 6/2006, reconhece-se a preocupação do
Governo Moçambicano em relação a esta questão, e a necessidade de caracterizar e analisar a
estrutura que comporta o Sistema Nacional de Educação, visando contribuir com pistas para a
conceção e operacionalização eficiente e eficaz do processo de criação de estruturas e serviços
ajustados à realidade específica de Moçambique. Estes aspectos serão objecto de análise nesta
comunicação. Finalmente, apresentam-se em mais detalhe, os objectivos e o método de um estudo
sobre esta problemática, a decorrer na Universidade do Minho, no contexto de um estágio
científico avançado (pos-doc) do primeiro autor sob orientação da segunda autora
Palabras clave: Educação Profissional, Orientação profissional, Serviços de Desenvolvimento de
Carreira, Moçambique
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/6

4: EDUCACIÓN, DESARROLLO Y
PROCESOS ARTÍSTICOS
5: Porquê, para quê, como, um projeto educacional/pedagógico para as crianças em
idade pré-escolar?/ Ana Paula Couceiro Figueira, Sofia Campos, Célia Ribeiro
Resumen:
Pretende realizar-se a concetualização consensual de projeto, pedagógico / educacional,
enfocando a necessidade de equacionar os seus fundamentos ou ideologias, os seus fins e
objetivos, bem como todos os demais componentes instrumentais. Grosso modo, tenta
operacionalizar-se e exemplificar-se as suas grandes questões: o que, por que, porquê e como.
Além de uma arquitetura ou currículo de projeto de intervenção e os seus fundamentos,
apresentamos uma proposta ao nível de jardim-de-infância, extensível a outros, ou a todos,
contextos e situações educacionais, equacionando os objetivos e domínios de desenvolvimento e as
formas mais frutíferas de alcançá-los.
De facto, por razões de ordem diversa, a necessidade de educação das crianças mais pequenas não
é muito discutida. Não apenas uma educação informal,
mas também uma educação
institucionalizada mais formal. Uma educação que defenda não apenas objetivos sociais e sociais,
mas, e talvez, fundamentalmente, objetivos pedagógicos e de desenvolvimento. A participação em
estruturas pré-escolares de alta qualidade reduz a incidência de insucesso escolar. Dado que o
insucesso escolar conduz a consequências dramáticas para o indivíduo e para a sociedade, é urgente
que os serviços pré-escolares se expandam de tal forma que todas as crianças da Comunidade
Europeia, e não só, possam participar neles.
Palabras clave: Educação pré-escolar; projeto; intervenção
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -2

47: La educación musical y su influencia en el desarrollo de capacidades/ Ruth AlonsoJartín, Rocío Chao-Fernández
Resumen:
En este artículo pretendemos poner de manifiesto la importancia del aprendizaje musical en edades
tempranas y la influencia que tiene esta enseñanza en el desarrollo de capacidades vitales para el ser
humano.
Para este fin se valorarán diversos aspectos que afectan al discente en los primeros años de
aprendizaje. El desarrollo de habilidades, las necesidades especiales y la incidencia favorable en
nuestro sistema neurológico del aprendizaje de la música y de un instrumento musical, serán la
base de este trabajo, que pretende reconocer este tipo de aprendizaje como uno de los más
completos para desarrollar capacidades en el discente desde las edades más tempranas.
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Los estudios científicos cada vez más se interesan en observar el desarrollo neuronal y sus estudios
se encaminan hacia la importancia de mejorar el aprendizaje de nuestros pequeños alumnos, como
desarrollador de facultades y multiplicador de neuronas y conexiones neurológicas.
La memoria, la motricidad, las habilidades cognitivas, el desarrollo auditivo, las habilidades
afectivas y la creatividad, son algunas de las capacidades básicas que se desarrollan con el
aprendizaje de la música.
A través de la valoración de diversos aspectos de este tipo de enseñanza, se observará la
importancia que tiene el estudio musical – instrumental y su repercusión en el aprendizaje de otras
materias del currículo oficial de la enseñanza reglada. Se analizarán también la repercusión que tiene
a niveles neurológicos con el alumnado de necesidades especiales y en el tratamiento de
enfermedades degenerativas como el Alzheimer.
Por último se propondrá, como plan de mejora educativa, un proyecto de enseñanza musical.
Dicho proyecto se podrá llevar a cabo en centros de educación infantil y los primeros cursos de
educación primaria, contando con alumnado diverso de edades comprendidas entre los 3 y los 7
años. Para que el proyecto cuente con base científica deberá ser guiado por médicos especialistas en
neuropediatría y los orientadores de los centros implicados.
Palabras clave: Aprendizaje musical, edades tempranas, desarrollo de habilidades, diversidad,
Alzheimer.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/8

89: Análisis de contenido de los textos legislativos de los Conservatorios Profesionales de
Música en el Estado Español/ Sara Domínguez-Lloria, Susana Blanco-Novoa
Resumen:
En la década de 1990 se produce en España un aumento masivo de la demanda de enseñanzas
musicales derivado de la promulgación de una legislación que por primera vez atiende a las
enseñanzas de régimen especial. El objetivo de este estudio se centra en analizar la normativa legal
de los Conservatorios Profesionales de Música para estudiar la gestión de este tipo de centros en el
Estado Español El enfoque del estudio es interpretativo a través de una investigación cualitativa
con un un análisis de contenido de la legislación de los Conservatorios profesionales de música
estableciendo una serie de variables objeto de análisis como fueron: la autonomía de los centros,
los requisitos de acceso a la titulación, la promoción del alumnado, límites de permanencia y
correspondencia con otras enseñanzas a través de 38 textos legislativos. Los resultados desvelaron
que en la variable de autonomía de centros solo es tratada en el 58.82% de los casos, con respecto
a la los requisitos de acceso, promoción del alumnado y límites de permanencia existe unanimidad
por parte de las comunidades autónomas en el tratamiento del parámetro mientras que la
correspondencia con otras enseñanzas se trata en un 70.58% de los casos. Se concluye que existen
similitudes y diferencias en los textos legislativos del Estado español respecto de la gestión en las
enseñanzas profesionales de música siendo mas significativas en las comunidades autónomas de
Andalucía, Murcia, Navarra, Castilla la Mancha y C. Valenciana fundamentalmente en lo referido
a la autonomía de centros mientras en el resto de las variables el tratamiento a nivel legislativo
resulta mas homogéneo.
Palabras clave: Conservatorios Profesionales de Música, Análisis de contenido; Gestión;
Legislación; Investigación cualitativa.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/8

95: Teatro na Educação - uma abordagem ao desenvolvimento criativo humano/ Ana
Margarida de Andrade Simões Custódio Vaz
Resumen:
A presente comunicação tem como objetivo principal a compreensão de como uma pedagogia
teatral focada no desenvolvimento criativo permite ao indivíduo (re)construir capacidades e
competências que o levam a uma maior adaptação às constantes mudanças políticas, económicas e
sociais que decorrem em toda a Europa, justificando a prática teatral enquanto pedagogia que
permite o desenvolvimento criativo humano.
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Sendo o Teatro uma arte milenar, tem vindo ao longo do tempo a contribuir para a educação dos
indivíduos, para a sua mobilização, para a promoção de um sentido estético e artístico,
promovendo o seu potencial criativo e a aquisição de skills com o objetivo do desenvolvimento do
seu pleno potencial e do da comunidade e da sociedade da qual faz parte, através da sua
participação ativa na criação da coesão social.
Autores como Barret e Landier (1994), Beauchamp (1999), Cook (1917), Huidobro (2004),
Ryngaert (1981), Slade (2001), Spolin (1992), entre outros, desenvolveram metodologias
relacionadas com a prática teatral que permitem, nos dias de hoje, compreender como esta pode
ser um estímulo para o desenvolvimento humano, através da articulação de diversas áreas do saber
com recurso a experiências de vida que permitem a interação com o “eu”, que valorizam a
dimensão da improvisação para a construção teatral.
A prática do jogo dramático leva o indivíduo a refletir sobre si e sobre o mundo, interpretando-o
através de elementos como o corpo, o som, o texto, o espaço, o objeto, desenvolvendo
perceções através da ação corporal mostrando que uma Pedagogia Teatral e de expressão permite o
desenvolvimento de aprendizagens, tornando-se o teatro uma ferramenta de (re) construção
humana que promove a experiência do processo criativo (e.g., Barret & Landier, 1994; Câmara,
2008; Cadete, 2013; Courtney, 2010; Japiassu, 2008; Lá Ferriere, 1999; Poveda, 1995; Slade,
1978; Torres, 2008).
A aprendizagem, através de uma Pedagogia Teatral e desenvolvida através da educação não formal,
parte do pressuposto de que o indivíduo partilha os seus saberes com outros num ato de
construção e de evolução comum, para a promoção de conhecimentos e transmissão de valores
estéticos a artísticos bem como sociais (Vieites, 2010).
Este processo permite desenvolver um pensamento comum, um pensamento convergente, onde
os indivíduos partilham ideias e experiências chegando a conclusões conjuntas, utilizando as suas
capacidades críticas e criativas para a construção de algo novo através da flexibilidade e
originalidade (e.g., Guildford, 1956; Robinson, 2010; Sillamy, 2010; Vygotsky, 1998).
É numa lógica de desenvolvimento ao longo da vida e do desenvolvimento da criatividade, que o
indivíduo se (re) constrói, considerando que as práticas desenvolvidas numa Pedagogia Teatral
permitirão o desenvolvimento da criatividade e da imaginação, necessárias para o indivíduo ao
longo da vida (Unesco, 2010).
Palabras clave: Teatro, Educação e Criatividade.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/8

102: Teatro, Lazer e Comunidade/ Joana Lucas
Resumen:
A presente comunicação tem por base a prática teatral em contexto de lazer enquanto ferramenta
que permite aos participantes da ação desenvolver as capacidades pessoais e sociais, centradas no
desenvolvimento de competências como a consciência do “eu”, do “outro” e da comunidade.
O lazer é marcado por um estado de satisfação, sendo que a prática destas atividades desenvolvem
a alegria de viver e permitem ao indivíduo o controlo emocional. Tem-se verificado que ao longo
do tempo, o lazer começa a ser uma necessidade do indivíduo, tornando-se uma necessidade
direta, que permite a vivência da sua autorrealização, ao transformar o seu tempo-livre em prazer e
emoção, desenvolvendo-o enquanto ser humano (Gutierrez, 2001; Marcelino, 2000; Melo &
Junior, 2003; Mota, 1997).
Enquanto ferramenta para a prática do lazer, o teatro permite desenvolver no indivíduo a forma de
aprender, de comunicar e de interpretar as situações diárias de vida, influenciando o
desenvolvimento de diversas capacidades e refletindo-se na forma como se pensa, no que se pena e
no que se produz com o pensamento. Permite ainda participar em desafios sociais e pessoais, que
possibilitam uma construção de identidade pessoal e social. É no poder do teatro que nasce uma
relação estética entre indivíduos da mesma comunidade, a fim de promover novas relações
(Cadete, 2013; Chafirovitch, 2016; Simões, 2010; Úcar, 2000; Vaz 2011, 2018; Vieites, 2012).
Constitui assim, a prática teatral, uma necessidade humana no sentido em que confere meios para
desenvolver uma comunidade, através da interacção e integração de tudo o que a envolve
(Chafirovitch, 2016; Vieites, 2012).
Palabras clave: Teatro, Comunidade e Lazer
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Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/8

130: Análisis del papel del profesorado de educación musical en el aula de Educación
Infantil: el maestro especialista y el profesor tutor/ Sara Cancela Pose, Rocío Chao
Fernández
Resumen:
A raíz de la importancia de la educación musical desde etapas tempranas, por favorecer esta al
desarrollo integral del individuo desde antes incluso del nacimiento, es necesario plantearse si,
actualmente, el profesorado de Educación Infantil cuenta con la formación necesaria para afrontar
este reto que le propone la educación de una forma eficaz y con resultados satisfactorios, aun
contando con el apoyo de los maestros y maestras especialistas. López de la Calle (2008) afirma que
“la introducción de la música de manera efectiva en la educación infantil pasa, sin lugar a dudas,
porque las instituciones de formación ofrezcan planes de estudio especializados y de calidad” (p.
224).
Podemos describir la expresión musical en la etapa infantil como “la manera de expresar
sentimientos, ideas o pensamientos del niño de manera artística utilizando la música como medio
preescolar para ello” (Sigcha et al., 2016, p. 357). Por su parte, Arguedas (2004), hace referencia
al valor educativo de la música, con la finalidad de trabajarla de forma integral y teniendo en cuenta
todas las áreas. Además, afirma que la educación musical debe acompañar al niño o niña en todo su
proceso evolutivo, siempre adaptándose a sus intereses y capacidades acordes a su edad,
impregnándola en su vida cotidiana y estableciendo un vínculo social, afectivo y cognoscitivo entre
familia y escuela. Es importante, en este aspecto, que esté presente en todas las áreas específicas
que se trabajan en Educación Infantil, y, aunque el aula cuente con los recursos materiales
necesarios, es de recibo que sean verdaderamente útiles, dinámicos y multidisciplinares.
Por tanto, el objetivo principal de esta investigación es concretar las diferencias entre la enseñanza
musical por parte del profesor o profesora de esta etapa en centros en los que no se cuenta con la
presencia del maestro o maestra especialista, y en aquellos en los que sí se da esta condición,
analizando detalladamente las consecuencias que este aspecto proporciona al proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado.
Con la finalidad de dar respuesta a los diferentes interrogantes que pudiesen surgir, se parte de una
investigación sobre el estado del arte, con el fin de conocer mejor el papel la educación musical en
Educación Infantil a lo largo del tiempo hasta la actualidad, utilizando técnicas como la
observación participante y el cuestionario. Así, se indaga en las percepciones de los/las
encuestados/as sobre la enseñanza musical y su relevancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje
y desarrollo integral de los niñas y niñas.
Palabras clave: Educación Infantil,
educación musical,
formación del profesorado,
interdisciplinariedad
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/8

180: Competências matemáticas e processamento sensorial/ Maria Inês Gonçalves, Élia
Silva Pinto
Resumen:
O presente estudo assume como objetivo analisar a relação entre as competências matemáticas e o
processamento sensorial. A amostra foi constituída por 160 alunos, do 4º ano de escolaridade,
com idades entre os 9 e os 11 anos. Para a avaliação das competências matemáticas foi construído
pela investigadora o Questionário de Avaliação das Competências Matemáticas (QACM) tendo por
base o Programa e Metas Curriculares de Matemática para o Ensino Básico (Ministério da
Educação e Ciência, 2013) e utilizou-se a Sensory Processing Measure – SPM (Parham, Ecker,
Kuhaneck, Henry & Glennon, 2007), na forma Casa e Sala de Aula para avaliar o processamento
sensorial.
A avaliação das competências matemáticas apontou o domínio com maior percentagem de
classificação negativa o dos Números e Operações. No âmbito sensorial destacaram-se as alterações
na Visão e Tato, em contexto de Casa e na Participação Social, Visão, Tato e Planeamento e
Ideias, em Sala de Aula. Os resultados evidenciaram a existência de relação entre os domínios da
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matemática Números e Operações e Geometria e Medida e as dimensões da SPM Participação
Social, Visão, Audição, Consciência do Corpo, Equilíbrio e Movimento e Planeamento e Ideias.
Foram também percecionadas alterações ao nível da Visão, Audição, Consciência do Corpo,
Equilíbrio e Movimento e Planeamento e Ideias em crianças com dificuldades ao nível da
Organização e Tratamento de Dados.
O estudo reforça a importância do processamento sensorial no desenvolvimento das competências
académicas, nomeadamente das competências matemáticas.
Palabras clave: terapia ocupacional; integração sensorial; processamento sensorial; aprendizagem;
matemática; competências matemáticas
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/3

196: A ARTE E AS COMPETÊNCIAS SOCIAIS EM JOVENS COM
PERTURBAÇÕES DO ESPECTRO DO AUTISMO/ Ana Paula Cardoso, Joana
Proença, José Pereira
Resumen:
As Perturbações do Espetro do Autismo (PEA) constituem um objeto de estudo em constante
evolução científica, na tentativa de encontrar soluções, ou pelo menos caminhos, que contribuam
para o bem-estar de quem apresenta estas perturbações. É importante continuar a estudar e a
aprofundar práticas que melhorem os défices das PEA.
A investigação empírica tem revelado benefícios na utilização de agentes artístico-expressivos em
indivíduos com PEA, principalmente ao nível das capacidades comunicativas, na diminuição da
ansiedade perante os outros e no aumento da interação com os pares. Por isso, no presente estudo,
focámos a nossa atenção no desenvolvimento e melhoria das competências sociais de jovens com
PEA através da dinamização duas atividades (interação com uma Instalação Artística e criação de
uma obra de Arte Colaborativa), nas quais se pretendeu verificar se os jovens são motivados pela
vertente artística. A primeira concretizou-se através da criação de um espaço em que os sujeitos
foram transportados para situações de alerta, em que se verificavam atitudes desadequadas,
possibilitando uma estimulação e promoção de intervenções sociais adequadas e fazendo com que
se colocassem no lugar do outro. A segunda foi desenvolvida através de uma vertente multimédia
que, através da expressão gráfica e do desenho, possibilitou aos indivíduos expressarem, em
grupo, pensamentos/opiniões que não conseguem transpor para uma comunicação verbal,
procurando intervir na questão de saber ouvir e aceitar as opiniões dos outros. A investigação
desenvolveu-se numa abordagem qualitativa, tendo recorrido à observação participante e também
de caráter estruturado, através de uma grelha de observação. O estudo envolveu seis jovens com
PEA, que são acompanhados na Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento
e Autismo. Os dados recolhidos permitiram corroborar a melhoria de competências sociais,
quando utilizada a arte como meio de interação com os participantes, em consonância com a
perspetiva de diversos autores que defendem que a Arteterapia constitui um ambiente facilitador
para o desenvolvimento e a expressão das pessoas com autismo.
Palabras clave: Arteterapia; Instalação, Arte Colaborativa, Perturbações do Espetro do Autismo
(PEA)
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/3

208: Narrativas transmidiáticas: recurso para uma educação musical intercultural/
Wilson Rogério Santos, Ana Roseli Paes Santos
Resumen:
O conceito de Narrativas transmidáticas foi definido a partir de Henry Jenkins (2006), em seu livro
Cultura da Convergência. Nele o autor trata da relação entre três questões: convergência dos meios
de comunicação; cultura participativa e inteligência coletiva. A participação ativa dos consumidores
é condição fundamental para o desenrolar desse processo, a convergência não apenas une múltiplas
funções dentro de uma mesma plataforma, mas representa uma transformação cultural, à medida
que consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a
conteúdos de mídia dispersos. Ela propõe que o consumidor construa sua própria narrativa a partir
das informações disponíveis nas diversas plataformas: Cada pessoa constrói sua própria narrativa, a
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partir de informações extraídas do fluxo midiático e transformadas em recursos. Este fato apresenta
um novo tipo de atitude de leitores, espectadores e produtores, surgem novos protagonismos
pautados por regras subjetivas e que não necessitam serem compreendidas em sua totalidade. Já,
Carlos Scolari (2013), afirma em seu livro Narrativas transmedia que existe uma verdadeira galáxia
semântica rodeando a ideia de Narrativas transmidáticas, conceitos como cross-media, múltiplas
plataformas, mídias híbridas, mundos transmidiáticos, multimodalidade ou intermédias. O autor
acredita que cada um desses conceitos ilumina alguma dimensão das narrativas transmidiáticas,
sendo que o conceito de cross-media se converteu em um dos mais populares dentro da
comunidade acadêmica, podendo ser definido a partir de quatro critérios: a produção compreende
mais de um meio e todos se apoiam entre si a partir de suas potencialidades específicas; trata-se de
uma produção integrada; os conteúdos se distribuem e são acessíveis através de uma gama de
dispositivos como computadores pessoais, telefones móveis, televisão etc; a utilização de mais de
uma mídia deve servir de suporte às necessidades de um tema, história, objetivo, mensagem,
dependendo do tipo de projeto. A partir destas questões foram elencados objetivos para o projeto:
fomentar a discussão e conhecimentos sobre narrativas transmidiáticas,
analisando as
possibilidades de utilização destes recursos aplicados ao ensino de música; desenvolver ferramentas
pedagógicas que utilizem mídias diversas, possam ser empregadas como sistemas interativos e
como recurso para o ensino musical; encontrar maneiras (páginas, sítios web ou similares) para
hospedar estes conteúdos visando apoiar o professor de música, no planejamento e execução de
aulas; contribuir para a adaptação do aluno e do professor às mudanças sócio-tecnológicas,
trazendo propostas que pretendam dar oportunidade para que os estudantes utilizem seus
conhecimentos e práticas relacionadas com a tecnologia na produção de conteúdos; agregar a esta
iniciativa plataformas de mídia, como o facebook, os podcasts e o youtube, visando a expansão
das práticas de aprendizagem coletiva e das possibilidades de transalfabetização. Como
procedimento metodológico o trabalho se aproxima da investigação-ação, vinculada ao paradigma
sócio-crítico. Trata-se, também de pesquisa aplicada, pois seu objetivo é produzir resultados que
possam ser usados para o aperfeiçoamento de estratégias de ensino. Como resultado espera-se a
criação de materiais, estratégias, ferramentas ou espaços ligados à internet, voltados ao
desenvolvimento da criatividade e ao ensino da teoria e da percepção musical a partir de modelos
físicos, matemáticos ou históricos.
Palabras clave: Educação musical intercultural; Narrativas transmidiáticas; Música e tecnologia.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/3

218: Músicas da cultura popular e educação musical - um olhar transdisciplinar/ Ana
Roseli Paes dos Santos, Wilson Rogério dos Santos
Resumen:
Este resumo trata de um estudo em desenvolvimento no Gabinete de Investigação em Educação
musical ligado a Universidade Federal do Tocantins (UFT)/BR. A investigação coloca em causa a
educação musical das escolas públicas brasileiras calcada em valores de um sistema escolar
dominante que não utiliza e não reconhece a existência de outras culturas na sua prática.
Entendemos que isso está, por um lado, ligado à falta de professores com formação específica
para ministrar essas aulas e por outro pela formação dada nas poucas licenciaturas em educação
musical que reproduzem no ensino superior uma formação eurocêntrica, que privilegia os saberes
da ciência ocidental e acadêmica e exclui, inteiramente, os saberes construídos e reproduzidos no
interior das comunidades tradicionais, para além de estar marcada pela rigidez das fronteiras
disciplinares. Dessa maneira, evidenciamos a necessidade de refletir sobre a possibilidade de
reestruturar a formação dos conhecimentos acadêmicos para vencer alguns desafios: a inclusão dos
saberes de comunidades tradicionais e quilombolas (no caso desta pesquisa) como parte do
conjunto de saberes válidos a serem ensinados e desenvolvidos no ensino universitário (UFT), ou
seja uma religação de saberes (Nicolescu, 1999; Morin, 2011; Prigogine, 2004; Carvalho & Águas,
2015; para citar alguns). Para isso, o estudo propõe como objetivo central o um olhar cuidadoso
sobre as possíveis formas de salvaguardar a música tradicional da cultura popular e seus processos
etnopedagógicos com fins de aplicação na educação musical. Nesses aspectos surgem algumas
questões: Como salvaguardar? Como aplicar? Como concatenar três áreas indispensáveis para a
execução da pesquisa: a Educação Musical, a Etnomusicologia e o Patrimônio Imaterial? Dessa
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forma, dividimos o estudo em dois tempos: um teórico que envolve o estudo de conceitos e
processos metodológicos e outro prático e participativo na recolha dos dados em conjunto pesquisadora e os membros da cultura tradicional, levando-se em conta a troca de saberes e todo o
contexto em que se desenvolve a música. Condição primordial numa pesquisa que inclui diversas
manifestações musicais e contextos, principalmente em um país de culturas tão diversificadas como
é o caso do Brasil. Portanto, trata-se de um estudo de viés transdisciplinar, que se desenvolverá
por meio da pesquisa etnográfica conjugada com a história oral e a vídeo-documentação, como
condição necessária e fundamental para exercer a pesquisa como modo de conhecer, perceber,
sentir, refletir e vivenciar a realidade estudada. Estas são questões que o estudo pretende abordar e
discutir, com o desejo de que os resultados da investigação possam, no futuro, contribuir para
repensar e reestruturar a formação dos conhecimentos acadêmicos dos educadores musicais no
âmbito da UFT, para a elaboração de propostas educativas, que instiguem políticas culturais
protecionistas e projetos educativos com o propósito de revivificar e salvaguardar as tradições
musicais da cultura popular em vias de desaparecimento de comunidades quilombolas e tradicionais
do norte goiano e sudeste tocantinense no Brasil.
Palabras clave: Educação musical, Etnomusicologia, Música da cultura popular, Património
Imaterial.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/8

251: Expandir la experiencia artística al entorno natural universitario/ Rut Martínez
López De Castro, Myriam Alvariñas Villaverde
Resumen:
Este artículo presenta un proyecto pedagógico con estudiantes universitarios del Grado de
Educación Primaria. El principal objetivo del proyecto es crear espacios de reflexión sobre
problemáticas vinculadas al medio ambiente y lo social a través de la acción artística en el paisaje
natural del entorno universitario.
El proyecto artístico llevó consigo un abordaje estético del Land art y una búsqueda de un
compromiso ético por parte de los estudiantes haciéndoles participes del medio natural y
conscientes de la importancia de su cuidado. En esta coyuntura, la educación artística puso el
énfasis en la estética, la naturaleza y la identidad, como un intento de recuperar el sentido del arte
como experiencia vital más allá del aula.
Se ha utilizado el enfoque de la investigación educativa basada en las artes, una concepción
pedagógica basada en la práctica artística, que combina la reflexión y la creación. Desde esta
perspectiva hemos utilizado una metodología artográfica como provocadora de acción social donde
los estudiantes se convierten en los principales activadores de su aprendizaje.
Para el desarrollo de esta investigación se han utilizado varios instrumentos y estrategias de recogida
y análisis de datos como los cuestionarios de evaluación, la producción artística y el diario escrito
por los estudiantes.
Los resultados nos demuestran que el arte es un medio útil para la investigación educativa. En el
análisis de la experiencia hemos podido comprobar que la acción artística del Land art extiende el
proceso de aprendizaje más allá del aula, conectando a los estudiantes con el medio natural del
campus de su universidad.
Por otra parte, hemos observado que los procesos de indagación artística grupal y colaborativa han
enriquecido la identidad formativa de los participantes posibilitando la construcción de espacios de
relación para el intercambio de motivaciones, reflexiones y creatividad. Los estudiantes han
liderado sus propuestas encaminadas hacia la conciencia educativa y social a través y sobre el paisaje
natural.
Concluimos así, que las artes son necesarias para la educación porque permiten conocer y tomar
conciencia sobre nuestro entorno cotidiano desde lo experiencial, emocional y creativo. Permiten
aprender fuera de los marcos de lo convencional abordando el conocimiento de manera divergente,
creativa y crítica.
Por último, los proyectos artísticos colaborativos son relevantes para la formación del profesorado
porque permiten explorar representaciones identitarias, y un aprendizaje para la mejora vital y la
transformación social.
Palabras clave: entorno natural de la universidad, land art, formación del profesorado, artografía.
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Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/8

369: LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL CONTEXTO DE LA
EDUCACIÓN PRIMARIA/ Mª Esther López Pérez, Antonio López-Castedo, Mª
Elena López Pérez
Resumen:
Desde finales del siglo XX, la Inteligencia Emocional se ha convertido en un constructo que ha
despertado un gran interés en la comunidad educativa y científica como una vía para mejorar el
desarrollo socio-emocional. Este estudio tiene como objetivo analizar el papel de la inteligencia
emocional y sus dimensiones en una muestra de 288 escolares de Educación Primaria, con una
edad de entre 8 y 11 años, a los que se les administra el cuestionario EQ-i:YV (Emotional Quotient
Inventory: Youth Version) de Bar-On y Parker en su versión corta de 30 ítems. Se utiliza una
metodología cuantitativa con un diseño transversal, descriptivo y analítico. Los principales
resultados han permitido comprobar que los mayores niveles de inteligencia emocional, en sus
diferentes dimensiones, se presentan en los alumnos de 10 años, cursan quinto de primaria y son
mujeres, apreciándose diferencias significativas. En la discusión se analizan las implicaciones a la
luz de los resultados hallados.
Palabras clave: inteligencia emocional, EQ-i:YV, educación primaria, Bar-On.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/8

625: A formação musical do educador de infância nos cursos superiores portugueses da
atualidade/ Natália Sofia Varela Ferreira, Maria Helena Gonçalves Leal Vieira
Resumen:
O papel do educador de infância na orientação e gestão das atividades educativas é fulcral. A sua
formação profissional e pedagógica influencia a forma como lida com as diferentes áreas de
aprendizagem, os diferentes conteúdos e competências a desenvolver. Em Portugal, a Reforma de
Veiga Simão, em 1973, impulsionou a formação dos educadores de infância e professores dos
diferentes níveis de ensino, reorganizando os planos de estudos dos respetivos cursos, e ainda
promovendo a abertura de novos cursos em várias instituições de ensino superior.
Atualmente existem trinta cursos de Licenciatura em Educação Básica em Portugal que permitem o
ingresso no Mestrado em Educação Pré-Escolar, no Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino
do 1º Ciclo (e ainda noutros mestrados dirigidos ao 1º e 2º ciclos de ensino). Os curricula dos
diversos ciclos de estudo oferecem componentes de formação musical sob terminologia variada:
Expressão Musical, Educação Musical, Expressões Artísticas, Didática das várias áreas artísticas.
Contudo, o número total de horas de formação musical nestes ciclos de estudo (neste projeto
focam-se as Licenciaturas em Educação Básica e Mestrados que formam para a Educação PréEscolar), apesar de alguma variação entre instituições, aparenta ser reduzido para os objetivos
enunciados nos programas das unidades curriculares e definidos nas Orientações Curriculares para
a Educação Pré-Escolar (2016).
Será que a formação musical dos educadores de infância corresponde às necessidades formativas e
pedagógicas que as OCEPE sugerem para a área da música? Será que a formação dos educadores
fornece as ferramentas e competências necessárias para a aprendizagem e gestão das diferentes
atividades musicais indicadas nas orientações curriculares?
Pretende-se com este artigo apresentar o panorama global da componente musical presente nas
Licenciaturas e Mestrados que conduzem hoje à formação do educador de infância, bem como
cruzar dados sobre essa formação com os princípios e objetivos de aprendizagem apresentadas nas
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016) para as crianças portuguesas.
Palabras clave: Educação Pré-Escolar; Formação de educadores de infância; Música; Orientações
Curriculares para a Educação Pré-Escolar.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/4

415: O saxofone: origens, difusão e implementação em Portugal/ Eugénia Filipa Ribeiro
Martins Martins, Maria Helena Vieira Vieira
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Resumen:
O percurso histórico do saxofone afigura-se pouco comum, sobretudo no que respeita à sua
invenção mais recente, quando comparado com outros instrumentos musicais. Inventado, nas suas
diversas tipologias, entre 1830 e o início da década de 40 do século XIX, teve no seu inventor,
Adolphe Sax (1814 – 1894) o seu mais importante promotor. Neste artigo descreve-se de que forma
o saxofone foi ganhando popularidade entre os músicos da época e em que contextos musicais foi
sendo introduzido, na Europa e nos Estados Unidos da América. A chegada do instrumento a
Portugal deu-se pouco depois, na década de 1850, pelas mãos de Augusto Neuparth, um virtuoso
músico português de ascendência alemã e radicado em Lisboa. De que forma se consolidou o
instrumento em Portugal, e quem foram os principais agentes responsáveis pela sua introdução no
país? Através de uma recolha bibliográfica e de entrevistas a músicos portugueses, pretende-se,
neste artigo, ilustrar o percurso do saxofone: primeiros músicos, inclusão do instrumento no
sistema educativo, atividades musicais e concertísticas desenvolvidas desde a sua introdução em
Portugal até aos dias de hoje. Como objetivo último visa-se compreender em que medida é que a
história do saxofone, do seu repertório, e do sistema educativo português influenciou o
desenvolvimento das pedagogias concretas do instrumento de forma a projetarem-se na
configuração que atualmente é oferecida às crianças em contexto escolar na Escola Básica.
Palabras clave: saxofone; história do saxofone; implementação do saxofone em Portugal
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 0/8

469: Formación en materia de espacios escolares en las Facultades de Formación del
Profesorado/ Inés López Manrique, Sandra Palhares, Inés Fombella Coto
Resumen:
En los últimos años diversos factores han provocado cambios a diferentes niveles en el mundo
educativo. Desde la introducción de nuevas metodologías que implican de una forma activa al
alumnado, al uso cada vez más extendido de las tecnologías de la información y la comunicación
como recurso didáctico pasando por centrar el desarrollo del alumnado en la adquisición de
competencias y no de contenidos.
Este proceso lleva aparejados cambios a nivel espacial afectando, por ejemplo, al modo en que las
aulas se organizan, al tipo de agrupamientos que conlleva el trabajo colaborativo, o a la
zonificación que en ocasiones las diversas tareas coexistentes en un aprendizaje basado en
proyectos pueden requerir. El aula jerarquizada, con una disposición axial en la que el docente es el
único foco de información, ha quedado obsoleta y nuevas organizaciones del espacio en edificios
educativos construidos, así como nuevos planteamientos arquitectónicos en los de nueva planta,
requieren la preparación tanto de docentes en activo como de aquellos en formación.
El efecto que los espacios tienen en nuestro rendimiento y confort ha sido ampliamente estudiado,
revelando además la importancia del ambiente construido como instrumento didáctico. La
necesidad de educar al profesorado en la sensibilidad hacia los espacios, haciéndole consciente del
efecto que el ambiente construido tendrá tanto en ellos y en su práctica profesional, como en su
alumnado y su aprendizaje y bienestar, se hace patente en un momento de cambio y crisis del
modelo espacial tradicional. La posibilidad de analizarlo y de poder actuar sobre él dotará a los
futuros docentes de herramientas que les harán competentes para gestionar el entorno físico en que
desarrollarán su profesión y en el que su alumnado pasará gran parte de los primeros años de su
vida.
Desde Facultades de Formación del Profesorado y Educación del norte de la península ibérica se
están realizando investigaciones en el marco de los espacios escolares y su adaptación al nuevo
paradigma educativo. Además, tanto en los grados maestros en Educación Infantil y Primaria en
España y Educação Básica en Portugal como en el máster del Profesorado de Educación
Secundaria se está observando desde el área de Didáctica de la Expresión Plástica que es posible
crear propuestas de buenas prácticas para los universitarios y, en un paso más avanzado, se
considera la necesidad de formar a los futuros docentes sobre estos contenidos como parte de su
preparación hacia su futura actividad laboral.
Por este motivo se han creado unas primeras experiencias en el Instituto de Educação de la
Universidade do Minho (Braga, Portugal) y está en vías de realizarse un proyecto de innovación en
la facultad homóloga de la Universidad de Oviedo (Asturias, España) que incluirá una formación
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inicial incluida en las propias asignaturas del programa formativo. Finalmente se está establecerá
una colaboración entre ambos centros.
Palabras clave: educación plástica, espacios educativos, arquitectura escolar, formación del
profesorado, tendencias educativas
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/3

471: A MÚSICA E A EDUCACIÓN EMOCIONAL DESDE UNHA
PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR: ANÁLISE DUNHA PROPOSTA
DIDÁCTICA/ Silvia Morgade Camiña, Isabel Romero Tabeayo, Francisco César Rosa
Napal
Resumen:
A música, entre os seus múltiples significados e roles —sociais, estéticos, intelectuais ou
lúdicos— confórmase como un vehículo óptimo para a estimulación de emocións. Entre os
propios códigos dos seus elementos constitutivos, pódense identificar modelos lingüísticos
preconcibidos que garanten a canalización das diferentes emocións, como pode ser o emprego
selectivo do tempo, o modo, os timbres ou as relacións harmónicas por parte dos compositores,
ou mediante a improvisación. Se todo isto ocorre na manifestación musical, é posible entón
empregala como un eficaz recurso didáctico para traballar a educación emocional nas diferentes
etapas educativas. A través da presentación deste traballo, informarase sobre unha experiencia
didáctica levada a cabo nun centro de Educación Primaria que tivo como propósito xeral o deseño
e a posta en práctica de recursos enfocados á vivencia, a identificación e a xestión das propias
emocións a través de diferentes expresións musicais de forma colaborativa e individual. Coa
elaboración do proxecto pretendeuse —simultaneamente— fomentar experiencias de desinhibición
e de autocoñecemento a través da música, potenciando o respecto e a empatía. Por outra banda, a
realización e a avaliación das diferentes actividades programadas permitiron, á súa vez, valorar a
música como posible recurso a empregar por todo o colectivo de mestres e mestras, sexan ou non
especializados en Educación Musical. Para o deseño de dita proposta, contemplouse o traballo
individual, aínda que maioritariamente traballouse con pequenos grupos e gran grupo, nos que
estivo presente prioritariamente o traballo cooperativo. A intervención estivo temporalizada en tres
sesións de 50 minutos distribuídas durante un trimestre cos seguintes núcleos temáticos:
identificación e vivencia das emocións a través de recursos audiovisuais; expresión corporal a partir
de audicións e sonorización e interpretación. Tras a avaliación, púidose constatar a estreita
correspondencia existente entre a expresión musical e as súas connotacións emocionais no ámbito
educativo, o que proporcionou unhas bases prácticas sobre as que configurar unha investigación na
que sexa posible profundar no emprego da música como recurso didáctico no ámbito da educación
emocional.
Palabras clave: Educación musical, educación emocional
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/3

488: Atendimento escolar hospitalar: uma reflexão sobre o cenário brasileiro/ Rosilene
Ferreira Gonçalves Silva, Cristina Araújo Martins, Graça Simões de Carvalho
Resumen:
O trabalho apresenta uma análise sobre o atendimento educacional hospitalar dirigido às crianças
que se encontram em tratamento de saúde e impossibilitadas de frequentar a escola pelas limitações
da doença. No Brasil, esse atendimento é denominado de Classe Hospitalar, cujo objetivo é
possibilitar o acompanhamento pedagógico-educacional da criança e o seu processo de
desenvolvimento e construção do conhecimento. Examinamos a estrutura e as políticas de
organização do sistema de atendimento educacional em ambientes hospitalares no Brasil e a prática
pedagógica desenvolvida na perspectiva da educação inclusiva. Os dados foram recolhidos nas
bases de dados da Scientific Electronic Library Online - Scielo, B-On e Google Académico.
Realizou-se, também, análise documental das principais legislações brasileiras que asseveram o
direito à educação da criança hospitalizada. Os resultados demonstram que as ações educacionais
dirigidas às crianças hospitalizadas no Brasil antecedem a criação de bases legais para o
atendimento. O atendimento escolar hospitalar está presente em todas as regiões do país, sendo
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implementado, principalmente, por meio de cooperação técnica entre as secretarias de educação e
de saúde, todavia, não alcança a maioria das crianças internadas e/ou em tratamento de saúde.
Embora haja fundamentos legais para a garantia do direito à educação em contexto hospitalar, bem
como experiências de sucesso e estudos que demonstram a importância desse atendimento para
inclusão educacional e social da criança, a maioria dos hospitais pediátricos brasileiros ainda não
consegue garantir este direito. Torna-se, por isso, importante avançar no campo das políticas
educacionais e das pesquisas científicas para assegurar a atenção integral nas áreas da educação e da
saúde à criança hospitalizada.
Palabras clave: Educação e Saúde; Classe Hospitalar;
Pedagogia Hospitalar; Criança
Hospitalizada.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/3

512: MÚSICA, EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD A TRAVÉS DE
LAS CÉLULAS RÍTMICAS/ Francisco César Rosa Napal, Isabel Romero Tabeayo
Resumen:
La interactuación de diferentes culturas ha estado presente en el establecimiento y en el desarrollo
de la mayoría de los géneros y de los estilos de la música, por lo que es verdaderamente difícil
encontrar algún tipo de manifestación musical que no presente signos de mestizaje rítmico,
melódico o armónico. Teniendo en cuenta que la música es un producto natural de la
interculturalidad —y que puede constituir un vehículo idóneo para desarrollar educativamente este
concepto— en el presente trabajo se efectúa, en primer término, una reflexión sobre la posibilidad
de llevar a cabo proyectos educativos interculturales a través de la expresión musical. El principal
propósito de estas consideraciones es realizar una propuesta en la que, a partir del análisis y de la
clasificación de células rítmicas originadas en diferentes ámbitos culturales, sería posible incluir al
alumnado procedente de distintas zonas —así como al originario de la región de acogida— en un
proyecto interdisciplinar en el que la música sea su hilo conductor. La comprensión profunda de
estas figuraciones rítmicas de forma individual y su posterior fusión intencionada, puede traer
como resultado una verdadera toma de conciencia sobre procesos interculturales ejemplificados, en
este caso, por las posibilidades combinatorias del ritmo.
Palabras clave: educación musical; células rítmicas; interculturalidad
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/3

515: Os diferentes contextos de ensino de música em Guimarães: formal, não formal e
informal/ João Guimarães Ribeiro, António José Pacheco Ribeiro
Resumen:
Os diferentes contextos de ensino de música em Guimarães: formal, não formal e informal,
descreve um capítulo do Doutoramento em Educação Artística – Educação Musical do Programa
de Doutoramento em Estudos da Criança da Universidade do Minho e procura relatar o processo e
partes dos resultados de uma sociografia musical feita no concelho de Guimarães, Portugal. Existe
em Portugal, na atualidade, uma maior preocupação em torno da relação entre a Educação
Formal, Educação Não-formal e Educação Informal. Neste sentido, é importante mencionar o
que aconteceu na elaboração de uma estratégia geral de ensino da música, orientada, com base em
dois princípios bem distintos: o ensino genérico seguiu um caminho que oferecia o acesso
generalizado e democrático; o ensino artístico especializado da música, propôs um ensino
destinado apenas a algumas pessoas, designadamente com talentos específicos em alguma área
artística. Esta assimetria entre o ensino para alguns e o ensino para todos repete-se, com maior ou
menor peso na democraticidade, e deste modo, enquanto o ensino genérico for sendo estruturado
por matrizes cada vez mais homogéneas e os diversos subsistemas de ensino musical mantiverem as
suas especificidades, se compreende que no âmbito do ensino da música apareçam diferentes
contextos de ensino, originando, por isso, uma apropriação da música com diferentes formas de
incorporação nos indivíduos, mediante os diferentes cenários de interação social e cultural em que
se encontram inseridos. No sentido de contribuir para este debate, procura-se discutir neste artigo,
os pressupostos inerentes a esta relação, no sentido de analisar parte da investigação atrás descrita e
ainda as relações entre práticas musicais existentes e a inserção destas práticas na comunidade,
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onde o ensino musical referido pode ser encontrado nas diferentes instituições visitadas. Do ponto
de vista da metodologia adotada para a recolha de dados, foi realizado um mapeamento
desenvolvido por meio de entrevistas semiestruturadas e observação direta, realizadas durante as
visitas efetuadas a todas as freguesias do município, contactos com várias entidades públicas e
privadas e, ainda, conversas com vários músicos locais.
Palabras clave: Ensino Formal; Ensino não Formal; Ensino Informal; Educação Musical;
Diversidade Cultural.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/3

507: Potencialidades da mediação estética para a formação continuada de psicólogos
escolares/ Lorena de Almeida Cavalcante, Claisy Maria Marinho-Araujo
Resumen:
Alicerçados nos pressupostos da Psicologia histórico-cultural, pesquisadores brasileiros da área de
Psicologia Escolar têm se debruçado sobre o estudo de processos de mediação do desenvolvimento
psicológico humano, com destaque para a mediação estética. Esse construto é definido como o
conjunto de elementos simbólicos qualitativamente diferenciados por sua dimensão sensível,
lúdica, criativa, imaginária e fantástica, constituindo-se como um elo intermediário entre o sujeito
e o contexto no qual está inserido. O presente estudo objetivou investigar as potencialidades da
mediação estética para a formação continuada em Psicologia Escolar. Para tanto, inicialmente foi
realizada uma revisão da literatura nas bases de dados SciELO, PePSIC, BVS, BDTD, Portal de
Periódicos da CAPES, B-ON e Open-Aire. Foram englobados artigos, dissertações e teses,
publicados no período de 2000 a 2018, que continham em seus títulos, resumos e palavras-chave,
de forma associada aos termos Psicologia Escolar e Psicologia Educacional, as palavras: formação
continuada; formação permanente; formação em serviço; educação continuada; educação contínua;
educação permanente; educação em serviço; capacitação em serviço; capacitação continuada;
capacitação permanente; desenvolvimento profissional; aperfeiçoamento; aprofundamento;
especialização em serviço; estudo em serviço; e estudos de aprofundamento. Nesse processo,
foram recolhidas 1619 produções científicas, que passaram por uma triagem inicial a partir de seus
títulos, resumos e descritores de assunto, chegando-se ao total de 9 estudos, produzidos de 2000 a
2018, acerca da formação continuada de psicólogos escolares. Em seguida, foi realizada pesquisa
bibliográfica a partir dos livros do Grupo de Trabalho (GT) de Psicologia Escolar e Educacional da
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia (ANPEPP). A inclusão das
produções do referido GT justifica-se pelo fato de que, desde sua criação em 1990, o Grupo
prioriza, no âmbito de seus objetivos de trabalho, a discussão de questões ligadas às formações
inicial e continuada e à construção da identidade profissional do psicólogo escolar. Procedeu-se à
leitura dos 82 capítulos distribuídos nos 11 livros do GT existentes de 1996 até o momento (maio
de 2019) e verificou-se que apenas 5 capítulos abordaram a temática da formação continuada em
Psicologia Escolar. As análises empreendidas acerca das produções recolhidas mediante
procedimentos de revisão da literatura e pesquisa bibliográfica revelaram que, quando utilizada na
formação continuada de psicólogos escolares, a mediação estética tem contribuído para disparar
processos de conscientização que estão na base da reconfiguração de sentidos e da transformação
de concepções e práticas dos profissionais participantes. Defende-se, frente aos resultados obtidos
no presente estudo, a relevância de que futuras pesquisas investiguem outras estratégias
metodológicas que, assim como o uso da arte, contribuam para a (re)configuração de perfis
profissionais no âmbito da formação continuada para psicólogos escolares
Palabras clave: Psicologia Escolar; mediação estética; formação continuada.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula -1/3

532: A potencialidade da cor no desenvolvimento da formação pessoal e social na
Educação Pré-Escolar/ Sandra Palhares, Teresa Graça, Margarida Jesus
Resumen:
O artigo descreve parte de uma investigação-ação que utilizou a cor como elemento potenciador
para o desenvolvimento da formação pessoal e social de um grupo de crianças entre os três e os seis
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anos de idade numa sala de educação do pré-escolar de um agrupamento de escolas da rede pública
do distrito de Braga.
Este projeto decorreu num contexto que privilegia um conjunto de valores basilares e
fundamentais para a formação das crianças, nomeadamente, os valores da paz, razão pela qual a
educadora cooperante se associou ao projeto internacional “Living Peace”. Por tanto, foram esses
os princípios que nortearam os três projetos diferentes e que permitiram a articulação entre eles.
A partir destes princípios, foram planeadas e realizadas atividades baseadas nas artes visuais e na
literatura para a infância sustentadas nos seguintes fundamentos pedagógicos: a voz da criança e o
papel ativo da criança na construção do seu conhecimento.
Os resultados sugerem que a implementação de atividades baseadas nas artes visuais e com
particular ênfase no elemento cor tornam-se uma mais-valia para perceber que as crianças, desde a
mais tenra idade, são capazes de contemplar e apreciar obras de arte e, através delas valorizar,
ainda que de forma inconsciente, as emoções e a paz.
Para além do desenvolvimento da perceção estética e do pensamento crítico no que diz respeito à
paz, este projeto permitiu ainda uma melhoria na gestão de conflitos na sala de aula, revelando-se
um grande aliado para a educação, principalmente, no desenvolvimento psicoafectivo e
psicossocial das crianças, sendo que estas dimensões foram fortemente influenciadas pelos
princípios do projeto internacional Living Peace. Assim sendo,
o projeto fomentou,
quotidianamente, a construção da paz através dos relacionamentos, investindo na capacidade de
autorregulação comportamental, capacidade de partilha, escuta, etc., e, desse modo,
ultrapassando a simples vontade/necessidade de viver em paz ou falar/apelar aos valores da paz.
Palabras clave: Cor; Artes Visuais; Educação de Infância; Educação para a Paz; Formação Pessoal
e Social
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/4

535: Contributos das Artes Visuais em Jardim de Infância para a formação pessoal e
social das crianças/ Sandra Palhares, Salomé Baptista
Resumen:
O presente artigo descreve parte de uma investigação-ação realizada junto de 18 crianças com
idades compreendidas entre os 3 e 4 anos, excetuando uma com 2 anos, em contexto de Educação
Pré-Escolar, numa IPSS do distrito de Braga, cujo projeto intitulado de “Contributos das Artes
Visuais em Jardim de Infância para a formação pessoal e social das crianças”, procurou
corresponder ao interesse e prazer demonstrado pelas crianças sobre Artes Visuais e, ainda, à
ocorrência de várias situações de conflito interpessoais.
Consequentemente,
delineou-se um conjunto de atividades pedagógicas alicerçadas nas
potencialidades das Artes Visuais, que visaram desenvolver a sensibilidade estética, a
expressividade e a criatividade do grupo e, num sentido mais lato, aliou-se ao caráter plural destas
a promoção da formação pessoal e social.
Enquadrado numa metodologia de investigação-ação, de caráter qualitativo, subsistiu a
necessidade de sustentar a intervenção por processos de observação, pesquisa e a reflexão contínua
e sucessiva, com o propósito de analisar e avaliar a ação educativa. E, já com a intencionalidade de
documentar os processos educativos desenvolvidos e de recolher informação relevante, foram
efetivadas observações diretas, intencionais e participadas, utilizando formatos de registo
narrativos, audiovisuais e compilaram-se as produções das crianças.
Ao longo da investigação foram adotadas várias estratégias de intervenção, que tinham como
alicerce as Artes Visuais, e subentendiam a observação, contacto e (re)criação das diferentes
modalidades das artes visuais, a fruição e apreciação das mesmas em diferentes contextos culturais
ou utilizando recursos audiovisuais e, ainda, a exploração de múltiplos materiais. Acresce, pela
necessidade de potencializar as relações e interações positivas entre as crianças, também foi
essencial possibilitar momentos de partilha incentivando a um diálogo aberto e construtivo.
Ao nível dos resultados obtidos foi possível deter-se uma representação e compreensão dos
processos desenvolvidos e das aprendizagens construídas, através da análise das atividades
propostas e das produções das crianças. Realçando-se o desenvolvimento progressivo de
capacidades criativas, expressivas e imaginativas; a mobilização e reconhecimento de elementos
expressivos da comunicação visual nas suas produções e em manifestações de arte apreciadas; o
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alargamento e enriquecimento cultural e da literacia visual; e a exploração e utilização de diferentes
materiais e instrumentos, bem como de técnicas expressivas nas suas produções plásticas. Destacase, de igual modo, que o desafio permanente ao diálogo, à partilha de ideias, à divisão de tarefas e
de tomada de decisão, (subentendidas pela promoção de estratégias de negociação e do processo
democrático), contribuíram para a prevenção de conflitos e para o desenvolvimento de relações
sociais mais positivas possibilitando uma maior participação e envolvimento das crianças na vida do
grupo.
No final, constatou-se que efetivamente as Artes Visuais no processo educativo, fazem a diferença
no desenvolvimento integral das crianças, verificadas mais enfaticamente na evolução de
competências ao nível da criatividade, da sensibilidade estética, crítica e na transformação do
conhecimento, bem como se reconhece que o seu conteúdo e estratégias direcionadas contribuem
para o desenvolvimento da formação pessoal e social.
Palabras clave: Artes Visuais; Educação Artística; Educação de Infância; Formação Pessoal e
Social.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/4

537: Educar musicalmente com criatividade: possibilidades pedagógicas/ José Augusto
Neves de Moura, António José Pacheco Ribeiro
Resumen:
O conceito de criatividade é um tema em constante mutação, que tem vindo a ser discutido tanto
no campo académico como no campo científico sob várias perspetivas ao longo da história. De
facto, nas últimas décadas, pedagogos ligados à criação musical têm salientado a necessidade das
escolas darem enfâse ao desenvolvimento de competências criativas no ensino da música,
nomeadamente à capacidade de improvisar e de criar. No entanto, este tipo de ensino, em
Portugal, mantém-se associado às pedagogias tradicionais seculares centradas na aprendizagem de
obras consideradas modelos para formação de uma carreira artística performativa e virtuosística.
Partindo das conceções de criatividade que marcaram o século XIX, pretende-se, assim, dar a
conhecer tendências emergentes do século XXI. Neste sentido, este artigo tem a sua focalização
em torno dos seguintes objetivos: como primeiro objetivo, pretende apresentar uma revisão
bibliográfica, baseada nas várias perspetivas de diferentes pedagogos a favor de liberdade criativa
sem restrições, por oposição aos pedagogos que defendem as restrições como guia de um processo
de tomada de decisões de forma a incentivar o compositor a encontrar estratégias composicionais;
como segundo objetivo, pretende discutir as diferentes conceções de criatividade, focalizando-as
na composição com o intuito de se compreender como poderá ser articulada a dimensão do ensino
criativo em atividades de composição musical no ensino artístico especializado da música; como
terceiro objetivo, pretende compreender e fomentar processos criativos com crianças, assim como
refletir sobre o papel do adulto como um motor incentivador ou inibidor da ação criativa. A
metodologia adotada privilegiou a análise de conteúdo, baseada na bibliografia, considerada
pertinente para fundamentar este artigo. Os resultados deste trabalho pretendem contribuir para o
enriquecimento de práticas dinâmicas e criativas valorizando o papel da criança no processo de
ensino e aprendizagem, assim como ajudar o professor/educador com um conjunto de
informações que permitam a valorização de aprendizagens criativas no ensino artístico especializado
da música.
Palabras clave: Ensino artístico especializado da música; aprendizagem criativa; processos
criativos; composição musical.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/4

558: PSICOPEDAGOGIA EM ARTES VISUAIS: uma proposta de educação do
olhar sob a EAM/ Aldicea Craveiro
Resumen:
Este artigo traz um recorte de investigação doutoral com objetivo acerca da compreensão das
situações problemas que vinculam, as dificuldades de aprendizagem na concepção de conceitos
técnicos, relacionado à visão e compreensão de mundo. O trabalho se justificou por estabelecer
uma navegabilidade teórica e científica que apoia-se as ações práticas que levem os estudantes da
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Educação Básica (Médio/Técnico de Eletrotécnica e Mecânica) a melhoria significativa, ou mesmo
a dissipação das dificuldades de aprendizagem em conceber conceitos técnicos e, inclusive,
contextualizá-los. Portanto, pensar sobre as dificuldades de aprendizagem no processo educativo
do Ensino Médio/Técnico, tendo como ponte mediadora as artes visuais, é responsabilizar-se a
partir de um olhar fundamentado em diversas teorias científicas da educação, em especial a
Experiência da Aprendizagem Mediada/EAM. Nesse contexto, as Artes Visuais, permeou todo
trabalho como elo de ligação entre as questões geradas no campo das belezas naturais, percebida
no sítio investigado, bem como, aqueles oriundos do interesse dos alunos envolvidos,
considerando sempre, nesses tempos, a interferência das concepções geradas na Sociedade da
Informação e do Conhecimento, e, seus aparatos tecnológicos de mediação que enobrece e
ampliam as reflexões investigativas, tanto quanto abre os viés criativo das ideias dos estudantes.
Foram utilizados os princípios da EAM para desenvolver o processo pedagógico, a avaliação das
funções e disfunções cognitivas e, a intervenção com relação a necessidade de melhora das
possíveis disfunções quanto, a concepção de conceitos técnicos, sob as bases da educação do
olhar. Os projetos de intervenção/aprendizagem de curto e médio prazo ao longo de toda pesquisa,
culminou em relatórios, exposições de ideias, produções artísticas como: pintura, esculturas e
maquetes. A Etnografia foi elencada enquanto metodologia científica para desenhar, analisar e
concluir a investigação. Nos resultados finais, registramos que no período da intervenção, ocorreu
a comprovação da hipótese de que, os alunos apresentavam sim, grandes disfunções cognitivas
deficientes ou inabilidade de conceber conceitos técnicos, mas de maneira pontual, e,
parafraseando Reuven Feurstein (2008), exclusivamente, ‘em virtude da privação cultural’.
Observamos que a construção do conhecimento é um fato marcado pelas interações sociais, assim
como a ocorrência delas – comum em alunos oriundos das áreas rurais ou do campo, mas
perfeitamente possíveis de serem superados se tais alunos forem mediados da maneira correta no
ambiente escolar no processo de ensino-aprendizagem. Foi essencial para o progresso cognitivo dos
alunos. Os pontos conclusivos da experiência de intervenção foram aparecendo paulatinamente,
nos confrontos de ideias que surgiam no meio do fazer pedagógico. As atividades de produção em
artes visuais acabaram proporcionando um maior fluxo criativo, mas principalmente da
compreensão e mudança de atitudes de todos os envolvidos. Competências, elementos culturais,
conhecimentos acerca dos objetos, das imagens e variáveis conceituais técnicas, e do meio
ambiente passaram a ter novos e mais importantes significados, tanto quanto, fenômenos comuns
na sociedade, passaram a usufruir do olhar mais apurado do aluno, com certeza, pelo trabalho de
educação do olhar.
Palabras clave: Psicopedagogia. Educação do Olhar. Artes Visuais. Experiência da Aprendizagem
Mediada
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/4

583: Ansiedad escolar en estudiantes de educación primaria/ Ana María Peral Velasco,
Francisco Manuel Morales Rodríguez
Resumen:
El número de casos de ansiedad escolar crece cada vez con mayor rapidez, repercutiendo en
diversas áreas de la vida de los estudiantes, entre ellas el rendimiento académico. Este artículo tiene
como objetivo analizar si existe algún efecto de la ansiedad escolar en el rendimiento académico en
chicos y chicas de 7 a 21 años observando qué tipo de factores influyen más entre estas dos
variables. Método: Se ha realizado una búsqueda exhaustiva en las bases de datos de Proquest,
Scopus y PubMed. Los resultados indican que la ansiedad escolar y el rendimiento académico están
profundamente relacionados por diferentes factores como los siguientes: atribuciones causales,
autoestima, género, edad, transición a la escuela secundaria, expectativas de los padres.
Conclusión: Son muchos los factores que afectan a dichas variables y muy pocos los estudios
realizados sobre ello, por lo que hay que continuar investigando en este tema.
Palabras clave: Ansiedad Escolar, Atribuciones causales, Fobia, Rendimiento académico.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- planta 0
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623: ANÁLISIS DEL AUTOCONCEPTO MUSICAL DEL ALUMNADO DE
LOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MÚSICA DE LA
PROVINCIA DE PONTEVEDRA/ Susana Blanco Novoa, Sara Domínguez-Lloria
Resumen:
El aprendizaje está relacionado con diversas variables, algunas inherentes al individuo y otras
propias del contexto de aprendizaje, mediadas por la motivación del estudiante. El autoconcepto
del alumnado de conservatorio está íntimamente ligado con la motivación y con el éxito y el
abandono de dichos estudios durante la etapa de formación del grado profesional. El objeto de este
estudio consiste en analizar mediante el instrumento AMAC el autoconcepto musical del alumnado
del grado profesional de música de la provincia de Pontevedra y mediante el instrumento CF-15 el
clima motivacional percibido dentro del entorno académico. Con ello se valorarán las variables
motivacionales que pueden tener efecto directo sobre el esfuerzo, la persistencia, la ejecución de
las tareas, el rendimiento y el éxito de dichos estudios.
El concepto que el alumno tiene sobre sí mismo influirá de forma directa en su participación e
implicación en las actividades musicales. Se evalúan tanto la motivación intrínseca referida al interés
particular por el aprendizaje de un instrumento musical como la motivación extrínseca relacionada
con las fuentes externas de motivación y desmotivación (clima motivacional del centro académico).
Se relaciona la motivación y el esfuerzo frente a las habilidades innatas señalando el uso de
expresiones por parte del profesorado reforzando las mismas en lugar de otras que alaben el éxito a
través del esfuerzo y el logro. Por lo tanto el análisis del contexto es fundamental así como el diseño
y desarrollo de actividades que lleven a estimular el interés. El método utilizado puede ser
considerado como cuantitativo no experimental ya que se trata de un estudio de caso de corte
descriptivo. Se tomaron como participantes a 170 alumnos de diferentes disciplinas musicales de
conservatorios profesionales de la provincia de Pontevedra (Galicia-España) y se emplearon como
modo de evaluación los siguientes instrumentos: la Escala Clima Motivacional percibido (CF-15)
para medir el grado de impacto del entorno en el rendimiento académico y el cuestionario AMAC
(Autoconcepto Musical en el Alumnado de Conservatorio) para analizar el autoconcepto musical
del alumnado.
En base a los resultados obtenidos mediante los instrumentos anteriormente descritos se observa y
evidencia cómo el clima motivacional de cada centro es fundamental en la construcción del
autoconcepto del alumnado.
Palabras clave: Autoconcepto musical, alumnado conservatorio, clima motivacional, éxito
académico, grado profesional de música.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/4

5: FAMILIA, ESCUELA Y
COMUNIDAD
42: LOS EFECTOS DE LA IMPLICACIÓN FAMILIAR SOBRE LA
MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO/ Agustín Godás Otero, Jesús García
Álvarez, Diana Priegue Caamaño
Resumen:
En el planteamiento que tomamos como base, el proceso de implicación familiar comienza en un
nivel en el que se establecen las variables que configuran la decisión de las familias para implicarse
en los estudios de sus hijos/as (construcción de un rol parental, orientación de metas hacia el logro
o el aprendizaje, percepción de eficacia y contexto vital favorable o desfavorable a la implicación).
En nuestro estudio, añadimos la influencia del profesorado con la intención de observar su peso en
la decisión familiar.
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En un segundo nivel, se establece cómo el estudiante percibe las actuaciones de su familia en
términos de control, comunicación de expectativas, interés de la familia por la escuela, apoyo y
fomento de la autonomía. Finalmente, se postulan los efectos de la interacción alumnado-familias
sobre la motivación del estudiante, tomando como base la Teoría de la Auto-determinación, en el
contexto de trabajo escolar en casa.
Para hacerlo contamos con 60 profesores/as de Educación Primaria a los que administramos un
cuestionario con 17 ítems compuesto por preguntas categóricas y escalares (datos sobre su situación
socio-profesional, conocimiento de técnicas de implicación familiar, puesta en práctica de
estrategias concretas de implicación familiar, modalidad de realización de estas prácticas,
obstáculos más destacados sobre el proceso de implicación familiar y valoración, en términos de
importancia y eficacia, de una serie de actuaciones relacionadas con la comunicación escuelafamilia de cara a la mejora del aprendizaje del alumnado). A su vez, también contamos con 630
familias (un 78, 13% en situación de biparental y, en un contexto monoparental, un 14, 17% de
madres y un 7, 7% de padres), a los que también administramos un cuestionario de 20 ítems con
un formato similar al anterior (número de hijos/as, nivel de estudios, composición del hogar,
focalización de responsabilidad en los padres, la escuela o ambos a la vez, orientación de metas
hacia el aprendizaje & logro, percepción de auto-eficacia, invitaciones del niño y/o la escuela y
contexto de vida). También con 630 estudiantes de 5º y 6º de Primaria que nos informan sobre su
percepción de la actuación de sus padres y madres en términos de control, comunicación de
expectativas, interés por la escuela, apoyo y autonomía.
Los instrumentos de medida para el alumnado y sus familias fueron adaptados a partir de otras
investigaciones, con unos niveles de fiabilidad que oscilan entre alfa=.676 y alfa=.857 y que serán
especificados con más concreción en el texto completo. El cuestionario dirigido al profesorado fue
elaborado por el grupo de investigación del Proyecto (EDU2015-66781-R) incluyendo una escala de
prácticas de implicación de las familias (alfa=.623), valoración de los obstáculos propios del
fomento de la implicación (alfa=.714) y evaluación de las actuaciones del profesorado cuando pone
en práctica las estrategias de implicación (alfa=.852).
Nuestro objetivo es explorar hasta qué punto las relaciones que establece el modelo original y los
posteriores contrastes, se reflejan en la investigación que hemos planteado estableciendo una
continuidad en los siguientes términos: PRÁCTICAS DEL PROFESORADO, LA DECISIÓN
FAMILIAR DE IMPLICARSE, LA PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO, LOS EFECTOS
SOBRE LA MOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE.
Los resultados indican que la influencia del profesorado se centra en la construcción de un rol
parental centrado en la responsabilidad familiar, una orientación de metas focalizada en el logro y
en el refuerzo de la percepción de eficacia de padres y madres. En cuanto a las familias, los
elementos que determinan su decisión para implicarse, pasan por la construcción de un rol que
atribuye responsabilidad a la familia y a la escuela, una orientación de metas hacia el aprendizaje, la
recepción de demandas de ayuda del estudiante y el propio contexto vital. La percepción del
estudiante en cuanto al estilo de implicación, incide de modo especial sobre su motivación para
estudiar siempre y cuando se base en el apyo y el fomento de la autonomía.
Palabras clave: Implicación familiar. Motivación Académica. Estilos de Implicación. Prácticas del
profesorado. Regulación de la motivación.
Día, hora y lugar de presentación: 6/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/1

42: ELEMENTOS QUE DETERMINAN LA DECISIÓN DE PADRES Y
MADRES PARA IMPLICARSE EN EL TRABAJO ESCOLAR DE SUS
HIJOS/AS: EL EFECTO DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR/ Agustín Godás
Otero, Leticia López Castro, Jesica Núñez García
Resumen:
A partir de un modelo en el que se postulan los factores que inciden sobre la decisión de implicarse
que asumen padres y madres, y centrándonos en el trabajo escolar en casa, nos hemos propuesto
analizar el papel diferenciador y asociativo que juega la estructura familiar sobre los distintos
elementos del proceso.
Pretendemos, en un primer paso, observar donde está focalizada la influencia del profesorado y
qué modalidad (hacerlo en solitario o en grupo) es más efectiva. Para ello distinguimos entre padres
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y madres y, dentro de cada grupo, su situación familiar (biparental & monoparental). En segundo
lugar, queremos registrar qué factores sobresalen en la decisión de implicarse (construcción de un
rol responsable, orientación de metas en situación de aprendizaje, invitaciones del estudiante y/o
de la escuela para implicarse, tiempo y energías para hacerlo), haciendo la misma distinción que
señalamos previamente (madres, padres y situación familiar).
Para hacerlo contamos con 60 profesores/as de Educación Primaria a los que administramos un
cuestionario con 17 ítems compuesto por preguntas categóricas y escalares (datos sobre su situación
socio-profesional, conocimiento de técnicas de implicación familiar, puesta en práctica de
estrategias concretas de implicación familiar, modalidad de realización de estas prácticas,
obstáculos más destacados sobre el proceso de implicación familiar y valoración, en términos de
importancia y eficacia, de una serie de actuaciones relacionadas con la comunicación escuelafamilia de cara a la mejora del aprendizaje del alumnado). A su vez, también contamos con 630
familias (un 78, 13% en situación de biparental y, en un contexto monoparental, un 14, 17% de
madres y un 7, 7% de padres), a los que también administramos un cuestionario de 20 ítems con
un formato similar al anterior (número de hijos/as, nivel de estudios, composición del hogar,
focalización de responsabilidad en los padres, la escuela o ambos a la vez, orientación de metas
hacia el aprendizaje & logro, percepción de auto-eficacia, invitaciones del niño y/o la escuela y
contexto de vida).
En general constatamos un peso significativo de la situación familiar (biparental & monoparental) a
la vez que un claro efecto diferenciador entre madres y padres en cuanto a la decisión de implicarse.
En cuanto al papel del profesorado en este proceso, podemos concluir que su influencia es más
notoria cuando aplica las estrategias de implicación familiar con un grupo de compañeros/as. Los
niveles de asociación más significativos se aprecian en la orientación de los padres hacia metas
centradas en el aprendizaje, en la atribución de responsabilidad focalizada en la familia, en la
participación de madres y padres en eventos escolares y en el hincapié en que se encuentre tiempo
para implicarse a pesar del esfuerzo que esto supone.
Palabras clave: Implicación familiar. Homework. Estructura familiar. Prácticas del profesorado. La
decisión familiar de implicarse.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/1

49: ¿AFECTAN LAS CREENCIAS Y EL CONTEXTO VITAL A LA
IMPLICACIÓN DE LOS PROGENITORES EN EDUCACIÓN INFANTIL?/
Lorena Negreira Negreira, Silvia López Larrosa
Resumen:
Esta investigación gira en torno a uno de los agentes fundamentales del proceso de aprendizaje del
alumnado, sus familias, primer y principal agente de socialización con el que los niños pasan gran
parte del tiempo. La mayoría de las investigaciones sobre la implicación se han centrado en las
formas de participación y un porcentaje mucho menor en analizar qué es lo que lleva a las familias a
hacerlo. Vista la carencia de investigaciones de este tipo en España, y fundamentalmente en la
etapa de Educación Infantil, se ha decidido centrar este trabajo en dicho tema. Para ello se ha
tomado como referencia el modelo desarrollado por Hoover-Dempsey y Sandler y la revisión del
mismo de Walker, Wilkins, Sandler & Hoover-Dempsey. Esta investigación analiza la implicación
en la escuela y el hogar de padres y madres con hijos preescolares, y la relación entre estas formas
de implicación y sus variables moderadoras, en concreto, la construcción de rol (ámbitos en los
que creen que deben implicarse y la valencia de la escuela) y el contexto vital (percepción del tiempo
y la energía para implicarse con sus hijos y percepción de contar con los suficientes conocimientos y
habilidades para hacerlo). Para ello se contó con la participación de 100 familias. Se utilizaron las
sub-escalas de implicación, construcción de rol y contexto vital del cuestionario desarrollado por
Walker et al. Los objetivos eran: analizar la construcción de rol, el contexto vital y la implicación
según el sexo de los participantes y su nivel educativo; y analizar las relaciones entre la construcción
de rol, la percepción del contexto vital y la implicación. Los datos indicaron que los padres
percibían tener menos tiempo y energía que las madres. A medida que aumentaba el nivel de
estudios, los padres y las madres opinaban que contaban con más conocimientos sobre el colegio y
más habilidades para relacionarse con sus hijos en temas relativos a la escuela. No se hallaron
diferencias significativas en la implicación según el sexo o el nivel educativo de los progenitores. La
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variable de conocimiento y habilidad explicaba el 52% de la implicación en el hogar y el 31% de la
implicación total. Al considerar la implicación en el colegio, esta variable explicaba el 49% de la
varianza y, junto con la creencia en el rol, explicaba el 51% de la varianza de la implicación en el
colegio. Por tanto, los conocimientos y las creencias más que las condiciones vitales parecen
determinantes para la implicación de los padres en educación infantil. Estos resultados tienen
implicaciones educativas por la importancia que tiene que los padres se sientan competentes en su
rol.
Palabras clave: educación infantil, participación, involucración parental, creencias parentales
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/1

78: El tándem familia-escuela en Educación Infantil: ¿cómo perciben los padres la calidad
de los contactos y las invitaciones de los docentes?/ Ana Rodrigo Álvarez, Silvia López
Larrosa
Resumen:
La relación familia escuela es una relación vital que surge de los encuentros establecidos entre un
centro educativo y una familia, es decir, padres, madres y tutores de niños y niñas que ejercen su
derecho cómo educandos en un colegio. De la necesidad de caminar juntos hacia el mayor
desarrollo, bienestar y felicidad de los pequeños, tengan o no necesidades educativas especiales,
surgen las primeras comunicaciones entre ambos pilares fundamentales en la vida de los más
pequeños.
Con motivo de estudiar las relaciones entre la familia y la escuela percibidas por los progenitores de
niños y niñas en educación infantil,
se formularon los siguientes objetivos: analizar
descriptivamente la cantidad, la calidad y el nivel de satisfacción con el trato que reciben las
familias por parte de los centros educativos, examinar las diferencias en las relaciones familia
escuela en función de la naturaleza de los centros, públicos y concertados, y si los hijos tienen una
necesidad educativa especial, y analizar la relación entre el nivel de satisfacción de las familias y el
grado en que se sienten invitadas a participar. Los participantes fueron 50 padres y madres de
alumnos de educación infantil (41 madres y 9 padres). El cuestionario utilizado combinó preguntas
extraídas del trabajo de Nzinga-Johnson, Bajer y Aupperlee para explorar la percepción de las
relaciones (cantidad y calidad de los contactos y nivel de satisfacción) y de Walker et al para
explorar “las invitaciones de la escuela y los docentes”, considerada una de las dimensiones
determinantes para la implicación parental.
Se analizaron conjuntamente los datos de padres y madres porque no hubo diferencias entre
hombres y mujeres en las dimensiones analizadas. Los datos indicaron que los contactos familiaescuela se daban con una frecuencia de más de una vez al mes, que los padres estaban satisfechos,
y la claridad de la comunicación y los acuerdos era elevada. Se hallaron relaciones significativas
entre las invitaciones y la claridad de la comunicación con la satisfacción de los progenitores en su
relación con los centros. No se detectaron diferencias significativas en la cantidad, la calidad de los
contactos, el nivel de satisfacción y las invitaciones según el tipo de centros al que acudían los
niños, ni si los hijos tenían o no necesidades educativas especiales.
Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de la claridad y la invitación a los padres para
su valoración de las relaciones, remarcando de este modo que la escuela es algo más que una
institución en la que niños y niñas de diferentes edades, etnias, religiones, y necesidades
educativas conviven y adquieren infinitos aprendizajes, la escuela no debe preparar para la vida, la
escuela tiene que ser vida, una vida en la que las familias jueguen un papel decisivo, porque la
unión entre ambos es primordial para el desarrollo, el bienestar, la educación y la felicidad de los
más pequeños.
Palabras clave: Educación Infantil, Familia, Escuela, Relación
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/1

181: Apoio Parental Percebido e Envolvimento dos Alunos na Escola/ Cláudia Ribeiro
da Silva, Feliciano Veiga, Élia Silva Pinto, Ana Ribas
Resumen:
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Vários estudos destacam a importância da família no envolvimento dos alunos na escola,
salientando o apoio parental para a obtenção de resultados académicos positivos. O envolvimento
dos alunos na escola além de ser um fator importante ao nível do desempenho académico, previne
o abandono escolar e comportamentos disruptivos, sendo facilitador de um bom relacionamento
interpessoal. Interessa portanto perceber que fatores são importantes para o envolvimento dos
alunos na escola e qual a importância da família. Nesta investigação efectuou-se um estudo
comparativo, averiguando se os alunos que percecionam baixo apoio por parte dos seus pais
revelam menos envolvimento na escola comparativamente com os alunos que percepcionam
elevado apoio parental. A amostra foi constituída por 330 alunos do 10 º ano de escolaridade, de
uma Escola Secundária de Lisboa. Foram utilizados dois instrumentos: a escala Envolvimento dos
Alunos na Escola (EAE-E4D) (dimensão cognitiva, afectiva, comportamental e agenciativa) e
escala Student Perception of Parent Suport. Com base nos resultados obtidos na escala Student
Perception of Parent Suport e, usando como valor de corte o meio da escala, criaram-se dois
grupos: G1-grupo que perceciona baixo apoio parental (n=47) e G2-grupo que perceciona apoio
parental elevado (n= 283). Usando também o meio da escala como valor de corte para a escala
Envolvimento dos Alunos na Escola identificaram-se quantos alunos tinham baixo envolvimento
escolar nas dimensões agenciativa, afetiva, cognitiva e comportamental. Recorreu-se depois, ao
teste Qui-Quadrado e teste Fisher para averiguar a existência de diferenças significativas entre os
dois grupos na percentagem de alunos com baixo envolvimento escolar. Os resultados indicam que
no grupo que perceciona baixo envolvimento dos pais há uma percentagem significativamente mais
elevada de alunos com baixo envolvimento cognitivo (G1:59, 6%, G2: 26, 5%; X2 = 20, 53, p = 0,
000) e baixo envolvimento afectivo (G1:23, 4% e G2 : 7, 4% ; X2 = 11, 76, p = 0, 001). Não se
verificaram diferenças significativas entre os dois grupos na dimensão agenciativa que revela uma
percentagem elevada de baixo envolvimento nos dois grupos (G1 : 66%, G2 : 53, 4%; X2 = 2, 59,
p = 0, 108), nem na dimensão comportamental, em que quase nenhum aluno revela problemas
graves de comportamento (G1 : 0%, G2 : 0, 7% ; Fisher p = 1, 00). Conclui-se assim, nesta
amostra, que a perceção do baixo apoio parental por parte dos alunos se refletiu no seu baixo
envolvimento cognitivo e afectivo na escola. Tais resultados corroboram estudos revistos e
permitem conduzir à elaboração de referências de intervenção psico-educacional por parte da escola
junto dos pais.
Palabras clave: envolvimento dos alunos na escola, perceção do apoio parental
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/1

205: A educação não formal: contributo do(s) olhar(es) das crianças/ Cátia
Angelina Sanches, Elza Mesquita

Carlos,

Resumen:
A preocupação em assegurar às crianças experiências que contribuam para elevar o seu potencial de
aprendizagem e sucesso escolar suscita a reflexão sobre o papel que os contextos de educação não
formal assumem nesse processo. Discutem-se,
neste trabalho,
as potencialidades e
constrangimentos com que a educação não formal se confronta na organização do quotidiano
formativo e experiencial das crianças, entrelaçando olhares com a educação formal e informal, e
tomando em consideração que pode ocorrer através de atividades de instituições e organizações de
natureza diversa. Na esteira da emergência e estudo de cenários educativos, que se estendem para
além da escola, mas também dentro dela, esses processos precisam ser entendidos no quadro de
mudança e de crescente complexidade que caraterizam as sociedades. Trata-se de cenários que
colocam em avaliação as aprendizagens a promover e as oportunidades de cidadania que a cada um
é possível experienciar. Nesta linha, o estudo que se apresenta nesta comunicação integrou como
principais objetivos: identificar o tipo de atividades de educação não formal em que as crianças se
envolvem; analisar as perceções das crianças acerca das atividades educativas não letivas em que
participam; equacionar a(s) forma(s) de ocupação dos tempos livres das crianças. Participaram no
estudo crianças dos 6 aos 12 anos de idade que frequentavam um centro escolar da zona norte de
Portugal, integrando elementos do 1.º ao 6.º ano de escolaridade. Para a recolha de dados
procedemos à aplicação de um inquérito por questionário, realizado no final do ano letivo de
2017/2018. Os resultados evidenciam a participação das crianças em atividades não letivas diversas,
destacando as de cariz extracurricular e desportivo. As possibilidades de recreação, aprendizagem,
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ocupação do tempo livre durante o período laboral dos pais, estabelecer relações com outras
pessoas e usufruir de apoio ao nível escolar são motivos que, no entender das crianças, estão na
base da frequência dessas atividades, e sublinham o papel assumido pelos pais (pai/mãe) na escolha
dessas atividades. Solicitadas a manifestar interesses sobre as atividades que gostariam de frequentar
e não frequentam, relevaram atividades diversas de contacto com a natureza, artísticas e
desportivas. Sublinhamos os contributos do estudo para a reflexão e a (re)estruturação das
respostas educativas não formais proporcionadas às crianças, enfatizando a promoção de práticas
que favoreçam a sua recreação, expressão e enriquecimento sociocultural.
Palabras clave: Educação não formal, perceções de crianças, papel das famílias, atividades de
educação não formal
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/2

216: POLÍTICAS PÚBLICAS LOCAIS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL: UM
CENÁRIO EM CONSTRUÇÃO/ Maria Deuceny da Silva Lopes Bravo Pinheiro
Pinheiro, Alfredo Bravo Marques Pinheiro Pinheiro, António Gomes Ferreira Ferreira
Resumen:
A expectativa de avançar com a expansão - até à generalização - da Escola Integral em Tempo
Integral se depara com a descontinuidade comum às políticas públicas educacionais desenvolvidas
no Brasil. Exemplos clássicos são os casos da Escola Parque de Brasília e Salvador, dos Centros
Integrados de Educação Pública (CIEPs) e até mesmo o Programa Mais Educação, que, no novo
formato, já não desperta tanto interesse de adesão pelas escolas. Todos esses programas se
iniciaram com um projeto-piloto que, gradativamente, se foi expandindo; porém, a
descontinuidade dá indícios que há um caminho a ser percorrido na seara da educação integral
enquanto política pública.
Apesar dos dispositivos legais, como a Lei n. 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN), a meta 6 do Plano Nacional de Educação - Lei 13005/14-, que trouxe o
compromisso dos entes federados em ampliar gradativamente a Educação em Tempo Integral e do
documento contendo as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que aborda, de
maneira explícita, o compromisso com a educação integral, é visível a dificuldade que os sistemas
de ensino têm em superar ritos consolidados praticados no processo de ensino/aprendizagem,
decorrentes dos métodos tradicionais de ensino ao longo dos anos.
Nesse sentido, a presente comunicação apresenta os avanços e enfrentamentos vivenciados pelo
Programa Municipal de Educação Integral em Tempo Integral que vem sendo desenvolvido pelo
município de Cachoeiro de Itapemirim, ES, Brasil e o papel das parcerias no fortalecimento do
Programa. Os dados apresentados são resultantes da análise documental e da percepção dos
professores e pedagogos sobre o projeto em pauta. Registramos os resultados preliminares
satisfatórios diagnosticados na aprendizagem e vivência dos estudantes com essa experiência local
de educação integral, reforçando que, independente do modelo ou programa de educação integral,
este só produzirá resultados efetivos se provocar inovações nas atividades rotineiras no cotidiano e,
consequentemente, no comportamento e nas atitudes dos estudantes e todos envolvidos.
Apesar dos desafios e dos diferentes contextos em que a educação integral foi concebida e
implantada no Brasil, esses registros reforçam os contributos do envolvimento da família e da
sociedade civil na consolidação do programa, ao mesmo tempo em que evidenciam as lacunas que
limitam a solidificação da educação integral enquanto política pública.
Palabras clave: Educação Integral. Possibilidades. Desafios.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/2

235: Escolas Paroquiais: Elo virtuoso entre família, escola e comunidade/ Paulino Eidt,
Roque Strieder
Resumen:
A educação brasileira vive um cenário marcado por uma crise de paradigmas e de responsabilidades
acerca da educação escolar. Além da precarização da escola pela ineficiência das políticas públicas,
a educação escolar reclama por menos assimetria e mais diálogo. A ausência de uma identidade
entre pais, professores e comunidade assume desdobramentos como a falência da comunicação
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entre o tripé que historicamente compõe a escola. Sabe-se que o ethos que se estabelece entre a
família, a escola e a comunidade educadora constituem uma práxis virtuosa no âmbito da
convivência e do conhecimento. Historicamente, quando a comunidade ao seu livre arbítrio
pactuou com o objetivo final de resolver problemas coletivos, entre os quais a educação, emergiu
práticas exitosas. Práticas e desejos almejados e esperançados pela comunidade escolar. O sistema
educacional, hoje unicamente comprometido com o espírito utilitarista e o ajuste das subjetividades
às demandas consumistas, deve voltar-se aos verdadeiros protagonistas que deverão decidir sobre
as questões: O que ensinar? Para que ensinar e como ensinar? A educação pública no Brasil sempre
foi avessa ao debate e o diálogo. Maturana e Gerda-Zoller (2011, p. 102) quando se referem a
educação, defendem um sistema de convivência que permita ações propositivas que lhe dão
origem, como uma co-inspiração em uma comunidade humana pelo qual se geram acordos
públicos entre pessoas livres e iguais num processo de conversação que, por sua vez, só pode se
realizar a partir da aceitação do outro como um livre e um igual. Paulo Freire (1996) defende que a
tomada de decisões, tanto no campo administrativo como no pedagógico, precisa ser uma práxis
coletiva de todos os sujeitos envolvidos no processo. O resgate de alguns aspectos da Escola
paroquial pensada e implantada pela igreja/comunidade no século XIX e XX, em estados
brasileiros de imigração europeia, devem ser objeto de reflexão. As Escolas paroquiais, embora
tivessem no seu ideário elementos de segregação, apresentavam um conjunto de proposições
pactuadas na comunidade, dentre as quais o conteúdo programático vinculado ao contexto sócio
histórico cultural. A presente pesquisa teórica e documental acompanha a trajetória das escolas
paroquiais nas frentes agrícolas da região Sul do Brasil e se atém mais especificamente a
periodização destas no Oeste de Santa Catarina e no município de Itapiranga/SC. No final, retrata
nuances da extinção destas escolas pela Lei da Nacionalização em 1938 e o rompimento do elo
virtuoso entre escola/família e comunidade.
Palabras clave: Escola Paroquial; elo virtuoso; frentes agrícolas; Nacionalização.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/1

639: Re)pensar os Projetos Educativos Municipais: da teoria à prática/ José Carlos
Bernardino Carvalho Morgado, Patrícia Magalhães
Resumen:
Os discursos públicos e políticos assentam incessantemente na emergência dos projetos educativos
municipais. Nesse sentido, é urgente repensar as lógicas que lhe dão corpo. Com a descentralização
conferida pelo Decreto lei 21/2019, assistimos a uma maior autonomia dos municípios
relativamente às estratégias educativas, em contraponto, a uma maior decretada-distanciação por
parte do Estado. O que não deixa de ser preocupante, na medida em as ideologias políticas,
interferem cada vez mais, nas diferentes dinâmicas sociais que se esbatem em território público.
É nosso objetivo, delimitar alguns vetores centrais para a construção do Projeto Educativo
Municipal, alicerçado, numa pseudo-utopia de pertença coletiva. Ainda, apontaremos algumas
ideias que, no nosso entender, assentam na reprodução de velhos discursos antagónicos, que
proliferam em lugares comuns.
O grande desafio que as sociedades atravessam, reside na premissa de como criar um sentimento
de pertença coletiva numa sociedade multicultural. Quando falamos em pertença coletiva,
referimo-nos à simbiose entre valores, códigos e linguagens circundantes na esfera pública, que
devem ser de acesso facilitado, de (des)codificação prática de e entre todos. Assim, assume-se que
a construção da identidade do município passa a ser um requisito obrigatório na interligação entre
passado e futuro. Da Cidade, espera-se que seja cada vez mais cosmopolita, por esse motivo, a
ideia de projetos periféricos que não assentem na mobilização e na apropriação das pessoas, desde
logo deixam de suscitar interesse e desejo. A rutura é inevitável. A interconjugação entre dinâmicas
distintas e setores diferenciados da comunidade, parece-nos um desafio da modernidade,
depositando responsabilidades nos stakeholders. Inferimos que o Projeto Educativo Municipal
deve traduzir a leitura atenta da realidade do quotidiano, bem como as expectativas e áreas de
interesse dos seus intervenientes. Só assim poderemos construir memórias de convivência.
Se a sua planificação é de extrema importância, não nos escusamos em dizer, que a monitorização
e avaliação se assumem cruciais na almejada identidade de pertença, pois permite-nos ajustar-
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reformular-re(criar) novos padrões que atentem aos novos tempos na interpretação de velhos
desafios.
Perspectiva-se que o Projeto Educativo Municipal seja reflexo das interações entre
sujeitos/gerações/contextos, na ânsia que as velhas práticas pragmáticas sejam convertidas num
projeto integrador que tenha em conta não só as desigualdades sociais, mas também as
diferenciações sociais
Palabras clave: Projeto Educativo Municipal; território; cidade; Stakeholders
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/3

247: Práticas de leitura em voz alta na escola, família e comunidade: a experiência do
Projeto JÁ SEI LER – Leitura em Voz Alta/ Sandrina Esteves, Ana Patrícia
Almeida
Resumen:
Não nascemos leitores, aprendemos a ler e a gostar de ler, se as nossas aprendizagens e
experiências o permitirem.
A Leitura está em mudança, fruto de um novo paradigma de sociedade. Fala-se muito da urgência
de estratégias promotoras da leitura, talvez porque sabemos que muitas das nossas crianças já
sabem ler, mas não se interessem pela leitura, pelo livro enquanto objeto. Por outro lado, sabe-se
que é nos anos iniciais de escolaridade que se ganham (ou vêm a perder) leitores para a vida. É
importante percebermos, também, que saber ler bem depende de ser ter aprendido bem a ler e que
ninguém aprende se não estiver motivado e não for ensinado por quem também sinta motivação
para o fazer. Mais ainda, e como se sabe, quem lê mais lê melhor e, se lê melhor, vai ter vontade
de ler mais. É, pois, neste círculo que urge atuar (Viana, 2012).
A vontade de ler, mais e melhor, passa, em muito, por estratégias em parceria com aqueles que
são contextos significativos para as crianças: a escola, a família e a comunidade (Lajes, 2007). Sem
estratégias articuladas podemos aprender a ler, podemos usar a leitura para fins diversos, mas
dificilmente aprenderemos a gostar de ler. Partilhar livros e falar de livros são, seguramente,
algumas das atividades que poderão conduzir à descoberta desse gosto pela leitura, fundador, sem
dúvida, de práticas de leitura assídua e duradoura (Santos et al., 2007).
A escola, a família e a comunidade têm um papel essencial na promoção da leitura, contribuindo
para a criação de leitores eficientes, motivados e que partilham o gosto pelo conhecimento.
Devem, por isso, ser criados momentos de colaboração entre professores, família e comunidade,
com o intuito de promover a leitura e, assim, o sucesso escolar e pessoal dos alunos. À semelhança
de outros comportamentos e valores, as crianças leem quando veem outras pessoas ler. É
importante difundir o processo de leitura e torná-lo um hábito do quotidiano, deixando às crianças
a liberdade de escolher os livros que querem ler e o momento ou o local onde o querem fazer
(Santos, 2000).
O projeto JÁ SEI LER: Leitura em Voz Alta, que teve início em janeiro de 2019, destina-se a
crianças que frequentam o 1º ano, acompanhando-as ao longo do seu percurso de quatro anos no
1º Ciclo do ensino básico e atua em três grandes eixos: (i) a promoção de estratégias que fomentem
a leitura em voz alta em sala de aula, com vista ao desenvolvimento de uma leitura fluente e
compreensiva; (ii) o desenvolvimento de hábitos de leitura partilhada em família, que conduzam a
um sucesso pessoal e escolar; e (iii) o envolvimento com a comunidade, levando a uma
sensibilização face à importância da leitura na construção individual e do futuro cidadão.
Palabras clave: leitura em voz alta; hábitos de leitura; promoção da leitura
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/1

383: AUTOMUTILAÇÃO UM OLHAR PARA UMA REALIDADE DOS
ADOLESCENTES BRASILEIROS/ Marcia Ferreira Streng, Cristiane Eleutério
Pinheiro
Resumen:
A temática dessa comunicação relaciona-se com uma preocupação muito grande dos pais,
educadores e até mesmo do nosso Presidente do Brasil Jair Bolsonaro que acaba de sancionar em
26 de abril de 2019 a Lei nº 13.819, que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação
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e do Suicídio. O texto, de autoria do Ministro da Cidadania, Osmar Terra estabelece medidas para
diminuir as tentativas de suicídio e atos de automutilação.
Sabemos que a fase de adolescência é uma fase muito complexa, uma etapa de transição
importante que se da entre a infância e a sida adulta. Uma etapa de transição importante que se da
entre a infância e a vida adulta. A organização Mundial de Saúde (OMS), define adolescência como
um processo biológico e vivências orgânicas, no qual se aceleram o desenvolvimento cognitivo e a
estruturação da personalidade, abrangendo a pré-adolescência entre 10 e 14 anos e a adolescência
dos 15 aos 19 anos.
Valverde, 1997 afirma que essa é a fase de desenvolvimento do ser humano é marcada por
transformações biopsicossociais, importante para o crescimento pessoal, porém considerada um
momento crítico para o adolescente. Por ser um período de vulnerabilidade pessoal muitos não
sabem lidar com seus problemas, suas angústias e conflitos, o que levam a muitos adolescentes a
praticar atos indevidos, como a prática da automutilação gerando danos à saúde.
A automutilação tem como definição qualquer comportamento intencional envolvendo agressão
direta ao próprio corpo sem a intenção consciente de suicídio (Nock & Mathew 2005). Costuma
ser um ato repetitivo em um mesmo individuo e suas lesões geralmente são superficiais, iniciando
na pré-adolescência entre 13 e 14 anos, podendo persistir por 10 a 15 anos.
Há maioria dos jovens conseguem parar com esses comportamentos, pois desenvolvem
habilidades para lidar com as situações de conflitos, outros se tornam doentes compulsivos.
Segundo Simeon 2007, as formas mais frequentes de automutilação praticada pelos adolescentes
são: cortes superficiais, cabelos arrancados, cortes feito com giletes, unhas e peles de dedos
comidos, arranhões feitos em diferentes partes do corpo, queimaduras, mordidas, bater uma
parte do corpo contra parede ou objetos, tocar no ferimento em fase de cicatrização até sangrar.
Na maioria das vezes os membros superiores, inferiores e tórax, são as áreas do corpo mais usadas
nesse tipo de violência.
Nós enquanto profissionais ligados a área de educação e psicologia nos preocupamos com esses
jovens que precisam de uma atenção especial, alertamos aos pais, professores e próximos que
observem mais seus filhos, alunos e familiares a qualquer mudança de comportamento,
sentimento e atitudes inadequadas dos pré- adolescentes/adolescentes de seu convívio, procurar
adotar um bom diálogo com eles e se interar dos assuntos pertinentes a sua realidade.
Ao saber que nossos governantes têm essa preocupação e estarmos apoiados por uma lei nos
fortalece a trilhar caminhos enquanto profissionais da área humana,
buscaremos
a
diminuição de novos casos, auxiliando e observando conflitos dos nossos jovens brasileiros,
procurando sempre mostrar que a solução de seus problemas não se resolvem com a
automutilação.
Palabras clave: Automutilação, Adolescência, Comportamento e Psicopedagogia
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/1

387: “Non violencia. Ti que mirás? Actúa”. Proyecto de intervención de no violencia en
el Centro de Primaria “Rosalía de Castro” de A Coruña./ María José Mosquera
González, María Luisa Rodicio García, María Paula Ríos de Deus, María Penado
Abilleira, Laura Rego Agraso
Resumen:
El proyecto de intervención de no violencia nace del interés del ANPA del colegio “Rosalía de
Castro” de A Coruña (1) por aproximarse a la realidad de la violencia en su centro: conocer las
percepciones del alumnado y las situaciones de violencia que viven, así como diseñar recursos para
la reducción del problema. El objetivo es la composición de una canción que formará parte de un
video clip y que se difundirá en las redes sociales, actualmente el proyecto ya está en Facebook
https://www.facebook.com/NonViolenciaTiquemirasActua/?epa=SEARCH_BOX
El equipo de trabajo inicial está compuesto por madres y padres del ANPA, la Dirección del centro
escolar y una profesora de la UDC que trabaja sobre violencia y que pertenece al grupo de
investigación FORVI (Formación y Orientación para la Vida). Para las siguientes fases también
contactan con personas del mundo de la cultura (poesía, ilustración y música), la comunicación y
del audiovisual.
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Con el apoyo de la revisión bibliográfica, el proyecto parte de la clasificación de la violencia en
diferentes tipos: violencia puntual (física, verbal, gestual y psicológica) y también de la reiterada,
entendida como acoso escolar; y no sólo la presencial sino también la que se produce en las redes
sociales. Se atiende además a la perspectiva de género para identificar aquella violencia que tiene su
origen en el machismo.
La experiencia se estructura en diferentes fases. En primer lugar, se organizan entrevistas grupales
con el alumnado para conocer la realidad de la violencia que viven a diario: se forman dos grupos,
uno con representantes de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria y otro con 4º, 5º y 6º. A partir del
vaciado de las entrevistas se identifican los conflictos y situaciones de violencia más habituales en el
centro que serán los que vayan perfilando el contenido de la canción que se pretende componer,
junto con la información recogida a través de la revisión bibliográfica. A continuación, se lleva a
cabo un taller de poesía: la responsable conoce el contenido de las entrevistas y a partir de ahí
realizan propuestas de estrofas para la futura canción. El siguiente taller reflexiona sobre la violencia
desde la ilustración y el dibujo. Y en el último taller trabajan la música. De forma paralela se pide al
alumnado de todos los cursos que escriban en un folio la experiencia de violencia más destacable
que hayan visto en el colegio y que lo guarden en el buzón creado para tal fin. A los padres también
se les envía una ficha en la que deben escribir la conducta/situación que más les preocupa que
pueda vivir su hijo/a o estar implicado/a. Todo el proceso es grabado y fotografiado, no sólo para
editar el vídeo clip, sino también para disponer de contenido para su difusión en las redes sociales y
en futuros talleres de prensa y comunicación que está previsto realizar.
Palabras clave: no violencia, proyecto intervención, educación primaria
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/1

395: LA
GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS
ESCOLARES/ Ana Mª Porto Castro, Cristina Abeal Pereira, Sandra Rodríguez
Burgos, Álvaro Lorenzo Rey
Resumen:
La biblioteca escolar es considerada como un centro de recursos y documentación para el desarrollo
del currículo y la actividad docente, así como un espacio idóneo para llevar a cabo prácticas
innovadoras por parte del profesorado.
Un adecuado funcionamiento de la biblioteca escolar requiere la implicación y el compromiso de
toda la comunidad educativa. Para ello debe tener presencia en los distintos documentos que
regulan el funcionamiento del centro y contar con un plan de trabajo en el que se recojan aspectos
referidos a su organización, gestión y normas de funcionamiento.
En este estudio, de carácter descriptivo, el objetivo planteado fue conocer qué opina el
profesorado responsable de las bibliotecas escolares sobre la gestión de las mismas en los centros
sostenidos con fondos públicos de enseñanza obligatoria y postobligatoria de la Comunidad
Autónoma de Galicia. Para ello se aplicó un cuestionario en línea a 256 responsables de bibliotecas
escolares en el que se formulaban, entre otras cuestiones, preguntas específicas sobre la gestión de
la biblioteca: plan de trabajo, agentes implicados, aspectos que abarca, presupuesto y ayudas
recibidas.
Los resultados del estudio revelan que la mayoría de las bibliotecas escolares cuentan con un plan
de trabajo para organizar las tareas de la biblioteca. En el diseño de este plan intervienen las/os
responsables de la biblioteca junto con el equipo de apoyo, la dirección del centro, así como la
comisión de la biblioteca. Este plan, que es público y está disponible para la comunidad educativa,
cuenta con un calendario que organiza las tareas, se renueva anualmente y está integrado en la
programación general anual del centro al igual que es objeto de evaluación a final de curso y en
períodos intermedios. Por otra parte, los análisis realizados revelan que las bibliotecas escolares
cuentan con un presupuesto específico que no es suficiente, al igual que no lo son las ayudas que se
reciben de la administración educativa, destinadas principalmente a su gestión.
Palabras clave: biblioteca escolar, gestión, organización, funcionamiento
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/2
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406: EL ROL DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LAS BIBLIOTECAS
EN LOS CENTROS ESCOLARES/ Mª Josefa Mosteiro García, Beatriz García
Antelo, Mª Dolores Castro Pais, Cristian Maneiro Alonso
Resumen:
En los últimos años, las bibliotecas escolares han pasado de ser un espacio de lectura a tener una
función primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este nuevo contexto, es necesario
contar con la figura de una persona responsable que, en colaboración con el equipo de apoyo a la
biblioteca, se encargue de forma coordinada de su gestión, organización y funcionamiento.
El personal responsable de la biblioteca es un agente activo, con nuevas funciones y cometidos y
un elemento clave en la dinamización de la biblioteca, de ahí la importancia de conocer el trabajo
que realiza en este nuevo marco. El presente estudio, de carácter descriptivo, tiene como objetivo
conocer la opinión que de los recursos personales tienen un total de 256 responsables de bibliotecas
escolares, en su mayoría mujeres, que trabajan en centros de educación primaria, secundaria
obligatoria y postobligatoria de la Comunidad Autónoma de Galicia, centros seleccionados a través
de un muestreo multietápico. Para la recogida de información se ha diseñado un cuestionario ad
hoc formado por un total de 59 preguntas referidas a la biblioteca en el centro, los recursos
documentales y personales, el equipamiento e instalaciones, las dinámicas y usos, el currículo y las
nuevas tecnologías y los programas institucionales. Para este trabajo se han analizado aquellas
cuestiones referidas a los criterios seguidos en la designación de la persona responsable de la
biblioteca, sus funciones y el horario.
Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de los responsables de las bibliotecas escolares
dedican entre dos y seis horas semanales a la atención de la biblioteca; en su elección se tuvo
bastante en cuenta la experiencia y disponibilidad horaria y, en menor medida, la formación
específica en materia de bibliotecas y de lectura/información. Señalan también que el interés fue el
criterio más considerado a la hora de su designación. Por lo que respecta a las funciones que llevan
a cabo, señalan que en la biblioteca escolar se ocupan principalmente de la gestión, la información
y la catalogación.
Palabras clave: Bibliotecas Escolares, Recursos Personales, Responsable de la Biblioteca Escolar
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/2

412: Criminalidade em adolescentes e jovens: O impacto de factores sociais e escolares/
Greice da Silva Zanini, João Lopes, Célia Oliveira, Ana Catarina Jesus, Verónica
Adão
Resumen:
A literatura especializada sugere que diversos factores podem estar associados a uma predisposição
para comportamentos violentos, dos quais resulta o envolvimento com a justiça (e.g., nível
socioeconómico, nível de escolaridade). No Brasil, um país que apresenta grandes desigualdades
sociais, apenas na cidade do Rio de Janeiro a taxa de homicídios praticados por adolescentes de 15
a 19 anos é cerca de duas vezes maior do que a da Colômbia (onde a taxa de homicídios foi de 50, 2
por cem mil habitantes) e dez vezes maior que a dos Estados Unidos, que apresentam uma taxa de
homicídios de 10, 3 por cem mil habitantes, nas mesmas faixas etárias. Este estudo tem como
objectivo perceber a influência da situação socioeconómica e do nível de escolaridade, nos tipos de
crimes praticados por adolescentes e jovens com problemas com a justiça. Os 315 participantes
deste estudo advêm de uma amostra de conveniência, proveniente de um centro educativo do
Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Os dados foram recolhidos através da análise dos processos
individuais de cada sujeito. Foi testado um modelo de mediação tendo como preditores a situação
socioeconómica e o nível de escolaridade, e tendo como mediadores o número de pessoas por
residência e a idade em que o primeiro crime foi cometido, uma vez controlado o efeito do sexo
dos participantes. Os resultados mostram que apenas o nível de escolaridade constitui um preditor
directo e significativo do tipo de crime, para além de constituir um preditor direto significativo da
idade em que o primeiro crime foi cometido. Estes resultados sugerem que a escolaridade poderá
ser um dos mais importantes factores de protecção relativamente ao desenvolvimento de
comportamentos desviantes e de envolvimento com a justiça.
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Palabras clave: Situação socioeconómica, nível de escolaridade, tipo de crime, adolescentes e
jovens, factores de risco.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/2

420: Estilos educativos parentales y ajuste psicoemocional de los hijos/as en función de la
estructura familiar./ Maruxa Fernandez-Hermelo, Francisca Fariña, Dolores Seijo,
Ramon Arce
Resumen:
La familia es un contexto de desarrollo muy determinante, por eso cuando se producen cambios en
la estructura familiar, como un proceso de ruptura de pareja, todos los miembros tienen que
adaptarse a la nueva situación. En muchos casos, a los progenitores les cuesta mantener un
ejercicio positivo de la parentalidad. Así, tras la ruptura de pareja, es muy común que exista
conflicto parental, irrumpiendo así en los estilos parentales de los progenitores (DeGarmo,
Forgatch y Martínez, 1999), disminuyendo la supervisión, la atención positiva y la disponibilidad
emocional hacia los hijos/as. Tras un proceso de separación, es frecuente que se produzca un
deterioro en las prácticas educativas parentales, suele haber mayor irritabilidad, mayor coerción,
menor afecto y menor control (Fariña, Seijo, Arce y Novo, 2002). Los estilos parentales que se
adopten presentar alta relación con el ajuste psicoemocional de los hijos. El objetivo principal de
este trabajo es analizar en qué medida las dimensiones de aceptación/implicación y
coerción/imposición que presentan los progenitores puede repercutir en el ajuste psicoemocional
de sus hijos, comparando aquellos cuyos progenitores han pasado por un proceso de ruptura de
pareja y aquellos pertenecientes a familias intactas. Participaron 171 adolescentes y jóvenes. Las
edades estaban comprendidas entre 12 y 20 años (M=15.04; DT=2.03). En cuanto a la estructura
familiar 105 participantes (61.4%) se encontraban en situación de convivencia con ambos
progenitores (fanmilias intactas) y 66 (38.6%) en situación de ruptura de pareja de los progenitores.
Como medida del estilo parental se aplicó la Escala de Socialización Parental para
Adolescentes/ESPA-29 (Musitu y García, 2001). El ajuste psicoemocional de los hijos fue
evaluado a través de la Escala de Evaluación de la Conducta de Niños y Adolescentes/BASC
(Kamphaus y Reynolds, 1992). Los resultados muestran que, en las familias intactas, tanto el nivel
de aceptación/implicación como de coerción/imposición que los adolescentes atribuyen a sus
progenitores son de gran importancia para su ajuste psicoemocional, pero no sucede lo mismo con
las familias con ruptura de pareja de los progenitores.
Palabras clave: Ruptura de pareja, Separación, Divorcio, Estilos educativos, Ajuste
psicoemocional.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -2

429: Motivación hacia los deberes: el papel de los refuerzos y el feedback/ Susana
Rodríguez Martínez, Isabel Piñeiro Aguín, Bibiana Regueiro Fernández, Iris Estévez
Blanco, Carolina Rodríguez-Llorente
Resumen:
La finalidad de este trabajo es analizar la relación entre variables contextuales, relativas al papel de
los padres y docentes, sobre la motivación hacia los deberes escolares de los estudiantes.
Concretamente tratamos de precisar la incidencia tanto del retroalimentación docente y el feedback
parental como la aplicación de refuerzos en relación a los deberes escolares sobre el compromiso
motivacional del alumno. La motivación hacia los deberes escolares se midió tomando en
consideración la implicación por razones intrínsecas y extrínsecas, interés y percepción de utilidad y
actitud hacia los deberes.
En este trabajo contábamos con una muestra de 535 alumnos que cursan Educación Primaria en
centros públicos gallegos [49.3% (n = 264) chicos] con edades comprendidas entre los 9 y los 13
años (M = 10.32, SD = 0.99).
El estudio implementado mediante encuesta por cuestionario nos permitió constatar una incidencia
importante y positiva del feedback parental y docente sobre el compromiso por razones intrínsecas
(R2=. 197) y el interés por los deberes (R2=.110). Atendiendo a nuestros resultados, mientras que
la retroalimentación docente puede tener una contribución más relevante sobre la actitud hacia las
118

tareas que se prescriben para casa, la percepción de utilidad puede depender más del feedback
parental. El uso de refuerzos sólo entra en la ecuación de regresión que explica el compromiso por
razones extrínsecas con los deberes que junto al feedback docente explicarían más del 12% de la
varianza de este criterio.
El interés y la importancia atribuida a los deberes por padres y profesores contribuye
significativamente a la motivación de los alumnos hacia estas tareas. El papel de los refuerzos
podría contribuir únicamente a la implicación por razones extrínsecas, de rendimiento y/o
vinculadas a la imagen. Los resultados de este trabajo evidencian importantes implicaciones
prácticas en torno al papel de los padres y los profesores, así como en relación al empleo de
incentivos y castigos, en relación a los deberes.
Palabras clave: Motivación, Deberes escolares, Refuerzos, Feedback docente, Feedback
parental
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -2

436: EDUCAÇÃO INTEGRAL E TERRITÓRIO EDUCATIVO:
A
EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA ESCOLA VIVA NO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO/ Maria Deuceny Pinheiro
Resumen:
Independentemente da compreensão de Educação de Tempo Integral no Brasil fazer todo sentido
em face do esforço para implantar a escola a tempo inteiro, devemos recuperar o sentido
primordial de Educação Integral. Na verdade, aquela pode existir sem atender à preocupação de
uma formação global e harmoniosa da pessoa. Interessa, portanto, não ter por adquirido que o
conceito está devidamente elucidado e que é apenas necessário reagir à inércia do sistema.
A promoção de uma educação integral ao longo da vida implica trabalhar o conceito de território
educativo, particularmente porque nele são ofertadas múltiplas oportunidades de aprendizagem
significativa que englobam tanto a escola quanto a vida econômica, social e cultural desse território
Assim, a presente comunicação tem como objetivo discutir como a interação dos diferentes
recursos humanos e materiais existentes no território, permitem não só compreender e apreender a
cidade, como possibilita o desenvolvimento integral das pessoas que partilham deste espaço.
Os resultados apresentados, recorte dos resultados preliminares da pesquisa financiada pela
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES), relatam a experiência do
Estado do Espírito Santo com o Programa de Educação Integral em Tempo Integral, denominado
Escola Viva, implantado no ano de 2015.
A análise documental das informações, decorrentes do processo da implantação do
Programa e o registro dos relatos dos gestores escolares, apontam os resultados preliminares
diagnosticados na aprendizagem e vivência dos estudantes nessa nova experiência de ensino.
Finalizamos fazendo uma reflexão sobre a importância de se conceber um sistema educativo
articulado com o território e com diferentes públicos, de modo a possibilitar novas e mais
consequentes aprendizagens, maior equidade e mais oportunidades educativas, ampliando assim,
o conhecimento e a visão de mundo dos estudantes. Isso contribui não só para a melhoria das
aprendizagens formais, como para a promoção do desenvolvimento humano e integral.
Palabras clave: Educação Integral. Território Educativo. Escola Viva.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/2

442: Mindserena: melhorar competências atencionais e socioemocionais dos alunos com
base num programa de mindfulness/ Cristina Quadros, Patrícia Mano, Ricardo Nunes,
Albertina Oliveira, Rosário Pinheiro
Resumen:
A presente comunicação pretende apresentar os resultados de uma intervenção realizada com
alunos dos 6º e 8º anos no Agrupamento de Escolas de Penacova no âmbito do projeto de
aprendizagem socioemocional Mindserena. A passagem pelos 2º e 3º ciclos é desafiante para os
vários agentes educativos, especialmente para os alunos (mudança de escola, mudança para um
ensino estruturado em várias disciplinas e com vários professores, mudanças associadas à
maturação biológica e psicossociais). As abordagens baseadas no mindfulness são particularmente
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úteis para desenvolver competências que ajudam a lidar com um período de transição exigente,
uma vez que melhoram capacidades atencionais e de autorregulação emocional bem como
promovem o comportamento prossocial, refletindo-se em mais equilíbrio e bem-estar e melhores
resultados académicos (e.g., Albrecht et al., 2012; Meiklejohn et al., 2012; Weare, 2014; Semple,
& Droutman, 2017). Todos os alunos dos 6º e 8º anos do Agrupamento de Escolas mencionado
beneficiaram de uma intervenção de 8 semanas, realizada pela equipa do projeto no tempo de
turma semanal, com a presença do diretor de turma. Para além de variáveis sociodemográficas,
avaliaram-se, em situação de préteste, pósteste e follow-up, as competências sociais, os estados
emocionais, as capacidades e dificuldades percecionadas pelos alunos bem como a sua atenção
mindfulness. Os diretores de turma foram igualmente entrevistados para se perceber, do seu ponto
de vista, as mais-valias da intervenção. Os resultados serão discutidos com o público presente.
Palabras clave: mindfulness, contexto escolar, alunos do ensino básico, competências sociais,
regulação emocional, capacidades e dificuldades
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/2

446: POLÍTICAS PÚBLICAS LOCAIS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL: UM
CENÁRIO EM CONSTRUÇÃO/ Maria Deuceny Pinheiro, Alfredo Pinheiro,
Antonio Ferreira
Resumen:
A expectativa de avançar com a expansão - até a generalização - da Escola Integral em Tempo
Integral se depara com a descontinuidade comum às políticas públicas educacionais desenvolvidas
no País. Exemplos clássicos são os casos da Escola Parque de Brasília e Salvador, dos Centros
Integrados de Educação Pública (CIEPs) e até mesmo o Programa Mais Educação, que no novo
formato, já não desperta tanto interesse de adesão pelas escolas. Todos esses programas iniciaram
com um projeto- piloto que, gradativamente, foi se expandindo, porém, a marca da
descontinuidade dá indícios que há um caminho a ser percorrido na seara da educação integral
enquanto política pública.
Apesar dos dispositivos legais, como a Lei n. 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN), a meta 6 do Plano Nacional de Educação - Lei 13005/14, que trouxe o
compromisso dos entes federados em ampliar gradativamente a Educação em Tempo Integral e do
documento contendo as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular - BNCC que aborda, de
maneira explícita, o compromisso com a educação integral, é visível a dificuldade que os sistemas
de ensino têm em superar ritos consolidados praticados no processo de ensino/aprendizagem,
decorrentes dos métodos tradicionais de ensino ao longo dos anos.
Nesse sentido, a presente comunicação apresenta os avanços e enfrentamentos vivenciados pelo
Programa Municipal de Educação Integral em Tempo Integral que vem sendo desenvolvido pelo
município de Cachoeiro de Itapemirim, ES, Brasil e o papel das parcerias no fortalecimento do
Programa. Os dados apresentados são resultantes da análise documental e da percepção dos
professores e pedagogos sobre o projeto em pauta. Registramos os resultados preliminares
satisfatórios diagnosticados na aprendizagem e vivência dos estudantes com essa experiência local
de educação integral, reforçando que, independente do modelo ou programa de educação integral,
este só produzirá resultados efetivos se provocar inovações nas atividades rotineiras no cotidiano e,
consequentemente, no comportamento e nas atitudes dos estudantes e todos envolvidos.
Apesar dos desafios e dos diferentes contextos em que a educação integral foi concebida e
implantada no Brasil, esses registros reforçam os contributos do envolvimento da família e da
sociedade civil na consolidação do programa, ao mesmo tempo em que evidenciam as lacunas que
limitam a solidificação da educação integral enquanto política pública.
Palabras clave: Educação Integral. Possibilidades. Desafios.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/2

450: Análisis de contextos y direccionalidad en la violencia filioparental/ Mª José
Vázquez, Raquel Gallego, Antía Bardelás Otero, Mercedes Novo
Resumen:
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La violencia filio-parental constituye una de las modalidades de violencia familiar que más se ha
incrementado en los últimos años, y que más recientemente ha comenzado a recibir atención de los
investigadores en los últimos años. Así se han identificado algunos de los factores que parecen estar
implicados en la génesis y el mantenimiento de conductas violentas ascendentes. En este sentido, la
hipótesis de la bidireccionalidad se configura como una de las explicaciones con más respaldo, la
cual postula que la violencia paterna cometida con los hijos es relativa a la de estos con sus
progenitores. Así, aquellos menores que hayan sido víctimas de malos tratos durante la infancia
tendrán mayores probabilidades de desarrollar conductas violentas hacia sus progenitores. Con el
objetivo de constatar la hipótesis de la bidireccionalidad, así como la generalización de la violencia
al ámbito de las relaciones de pareja, se plantea el presente estudio con un diseño descriptivo
correlacional. La muestra del estudio está formada por 148 sujetos, 124 mujeres (83.78%) y 24
hombres (16.22%), con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, con una media de 21.17
años (DT = 2.09). Se aplicó una batería de pruebas ad hoc formada por un cuestionario que medía
violencia ejercida y recibida de jóvenes adolescentes y una escala de conflicto filioparental. Los
resultados alcanzados avalan la hipótesis de la bidireccionalidad, alcanzando correlaciones elevadas
y significativas entra la violencia filio-parental y la violencia ejercida por los progenitores. Con
respecto a la exposición a la violencia, los resultados revelan una relación significativa entre dicha
exposición y ser víctima de violencia por parte de la pareja. Finalmente, se discute acerca de las
implicaciones de los resultados alcanzados en términos de reciprocidad y transmisión
intergeneracional de la violencia.
Palabras clave: violencia filio-parental, violencia paterno-filial, exposición a la violencia, violencia
de pareja
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -2

497: Disponibilidade e uso que fazem os alunos das TIC em contextos informais e a sua
repercussão na aprendizagem/ María-Carmen Ricoy, Maria J. Couto, Sara MartínezCarrera
Resumen:
A necessidade de criação de contextos de aprendizagem que promovam o desenvolvimento da
competência digital e a capacidade de aprendizagem autónoma revelam-se como exigências
contemporâneas dos sistemas educativos. Portanto, também a disponibilidade de recursos relativos
às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) é necessária para o sucesso educativo. Neste
sentido é relevante explorar a realidade que rodeia os alunos no quotidiano para poder considerá-la
na sala de aula. Por isso, os professores deverão ser conscientes da situação dos alunos, para poder
trabalhar a favor da igualdade de oportunidades e da equidade social. Os contextos
socioeconómicos em que se inserem as escolas não são homogéneos, daí que se devam procurar os
constrangimentos de acesso às TIC. As estratégias de promoção da utilização das TIC em
ambientes informais e formais de aprendizagem devem, no possível, contribuir para mitigar os
efeitos da brecha digital existente.
Tendo em conta que a existência de brechas digitais é ainda uma realidade e, entre outras, as
limitações de recursos e aceso às TIC condicionam o uso e o próprio sucesso educativo, o objetivo
principal deste estudo é determinar, analisar e conhecer a disponibilidade de recursos digitais, por
parte dos alunos para revelar as oportunidades com as que contam no entorno familiar. Este estudo
situa-se na metodologia quantitativa, desde um enfoque descritivo. Para a recolha de dados
utilizou-se um questionário de itens fechados. Nesta investigação participaram 774 estudantes (460
alunas e 314 alunos). Estiveram envolvidas 9 escolas de distintos concelhos no norte de Portugal. A
maioria dos estudantes frequentava o 11.º ano (n=320), quase um terço o 10.º ano (n=250) e mais
de um quarto o 12.º ano (n=204).
Os resultados e conclusões desta investigação evidenciam que os alunos têm disponível para
utilização uma abundante variedade de recursos TIC pessoais, uma grande parte deles suscetíveis
de levar para escola. No âmbito familiar, a acessibilidade às TIC está bastante generalizada pela
diversidade de recursos dos que dispõem e manejam autonomamente, assim como pelas
possibilidades de conexão à Internet. Entre os equipamentos disponíveis destacam-se o: telemóvel,
máquina de calcular gráfica, computador portátil, computador de mesa, impressora, câmara
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fotográfica digital, scanner e consola de jogos. Por isto, há que assinalar que as TIC ocupam um
papel de destaque na vida quotidiana dos alunos.
Como implicações para a prática de aula, cabe ressaltar que das conclusões deste estudo se
depreende que existem condições favoráveis para a inclusão das TIC nas atividades académicas;
assim como para melhorar o uso das metodologias didáticas através do trabalho colaborativo, a
utilização de dinâmicas de flipped classroom e o uso de dispositivos móveis. Desta forma é
espectável e desejável que os docentes desenhem e dinamizem a práticas para a utilização de
cenários que potenciem a aprendizagem ubíqua, complementando a atividade presencial.
Palabras clave: TIC, aprendizagem ubíqua, recursos, estudantes
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/3

466: Escolas AS – contributo para a alimentação sustentável/ Adorinda Gonçalves,
Maria da Conceição Martins, Maria José Rodrigues, Sofia Bergano
Resumen:
Esta comunicação refere-se a um estudo no âmbito do Projeto “Escolas AS”, desenvolvido pela
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança em parceria com Agrupamentos
de Escolas da Região. Considerando que a educação deve ser um processo holístico, que deve
contribuir para a integração do indivíduo na sociedade e responder às suas necessidades, o Projeto
enquadra-se numa perspetiva de educação para o desenvolvimento e visa contribuir para uma
formação global para uma cidadania crítica e responsável. Insere-se, assim, nos princípios
orientadores da ENEA 2020. O projeto pretende contribuir para que a escola e as crianças sejam
agentes de mudança das práticas das famílias no que respeita à alimentação, que tem forte impacto
ambiental, económico, ético e social, não só pela escolha dos alimentos e combate ao desperdício
alimentar, mas também na problemática dos resíduos. Efetivamente, uma parcela significativa dos
resíduos sólidos de uma família ou de uma escola, tem origem nas práticas de consumo alimentar,
em particular nas embalagens utilizadas. Por outro lado, através das crianças, pretende-se valorizar
na comunidade práticas tradicionais e o consumo de produtos locais, valorizando a economia
circular. Neste caso em particular, foram envolvidas crianças da educação pré-escolar (3-6 anos) e
do 4.º ano de escolaridade (9-10 anos). Numa primeira fase, procedeu-se à observação das
lancheiras das crianças para caraterização do lanche enviado pela família (resíduos produzidos,
origem e sazonalidade dos alimentos), com recurso a uma grelha de observação previamente
construída. Os dados evidenciam heterogeneidade nos lanches, sendo que em alguns há a opção
por alimentos preparados em casa enquanto outros escolhem alimentos de origem industrial,
normalmente associados a um maior número de embalagens. Verificou-se ainda que as crianças
recolhem todos os resíduos (orgânicos ou não) no mesmo ponto das mesas e, depois, estes são
depositados no lixo indiferenciado pelos adultos (professores e auxiliares de ação educativa) que
supervisionam o lanche. Assim, considera-se fundamental avançar para a segunda fase do projeto,
a sensibilização das crianças e das escolas, contribuindo para responder às atuais exigências da
sociedade no que respeita à preservação do ambiente, ao consumo e à alimentação sustentável.
Palabras clave: Alimentação sustentável, educação ambiental, educação para o desenvolvimento
sustentável.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/2

493: Familias y educación social: un análisis de la formación de las educadoras y
educadores sociales/ Laura Varela Crespo
Resumen:
La educación familiar ha sido tradicionalmente, y continúa siendo uno de los ámbitos prioritarios
de inserción laboral de las educadores y educadores sociales, fundamentalmente en el marco de los
servicios sociales comunitarios. Los nuevos modelos familiares, el incremento de familias
monomarentales, la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados sobre las mujeres, las
problemáticas internas derivadas de procesos de ruptura de pareja, el absentismo escolar, la
violencia de género… son escenarios cotidianos de demanda de atención por parte de los servicios
sociales, que se derivan habitualmente a los servicios de educación y apoyo familiar. Pero, las
diferencias de bagaje formativo, culturas y estilos profesionales y competencias para el desarrollo
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de las funciones en este marco son patentes y han concitado notables esfuerzos por coordinar el
desarrollo de las funciones de las y los profesionales con las familias.
Es por ello que ofrecemos en este trabajo un análisis de la capacitación inicial que la titulación de
Educación Social ofrece sobre las familias y los procesos educativos que con ellas se desarrollan. El
trabajo que se presenta se centra en el estudio de la propuesta formativa que los educadores y
educadoras sociales cursan durante su formación inicial universitaria (Grado) respecto a la temática
de “educación familiar” analizando tanto los aspectos cuantitativos relativos al número de materias
específicas de este ámbito, como, en una perspectiva cualitativa, a los núcleos temáticos que las
componen.
Como proceder metodológico, se realiza una revisión documental de las guías docentes del curso
2018/2019 de los Planes de Estudio del Grado en Educación Social de las universidades españolas
que ofertan esta titulación, tanto de carácter público como privado. Para el análisis de la
información de las asignaturas sobre esta materia de tipología diversa (troncal, obligatorio y
optativo) se ha hecho uso del programa de análisis de datos cualitativo ATLAS.ti, siguiendo un
sistema de codificación ad hoc de carácter deductivo-inductivo. En concreto, se analiza el apartado
de “contenidos” de las guías docentes de las asignaturas que abordan esta temática como eje central.
Los resultados apuntan a la existencia de una propuesta formativa dispar en función de las
universidades detectándose déficits formativos en aspectos que resultan fundamentales en la acción
socioeducativa con familias, como son: el acompañamiento socioeducativo; las redes comunitarias;
las relaciones familia-escuela, indispensables en un escenario de incremento de los porcentajes de
jóvenes absentistas, etc.
En consecuencia, se concluye acerca de la necesidad de reforzar la formación en esta materia
abordando de modo específico las competencias y funciones a desempeñar por el educador y la
educadora social en el trabajo con familias desde un modelo comunitario de intervención,
complementando la formación teórica con el trabajo mediante supuestos prácticos, sin descuidar la
óptica interdisciplinar e interprofesional que resulta ineludible en el campo de la acción
socioeducativa.
Palabras clave: educación familiar, educación social, formación inicial, familias
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/2

496: A Família e o Diagnóstico de Perturbação do Espectro do Autismo/ Anabela
Mendes, , Ana Costa
Resumen:
O autismo é uma perturbação do desenvolvimento que é determinada tendo em conta avaliações
comportamentais. Apesar de ainda não existir cura para o autismo, o diagnóstico e intervenção
precoces (numa fase inicial muitos dos sinais são verificados pelos pais) podem alterar o curso do
desenvolvimento e melhorar significativamente o prognóstico da doença. Quando a família obtém a
informação de que o seu filho(a) é portador(a) de perturbação do espetro de autismo sofre um
impacto significativo nas suas estruturas emocionais.
Este estudo tem como objetivos verificar se existem diferenças entre os sinais de alerta(precoces) e
a idade de diagnóstico; conhecer em que consulta/especialidade obtiveram este diagnóstico e
conhecer ainda os sentimentos da família após receber o diagnóstico e quais as consequências dessa
mudança.
Os participantes no estudo são 200 pais de crianças e adolescentes com diagnóstico de perturbação
do espectro do autismo.
Foi elaborado um projeto que foi submetido à Comissão de Ética da Universidade Fernando
Pessoa e após aprovação do mesmo, recorreu-se à aplicação de um inquérito por questionário
online elaborado para este estudo (Mendes & Costa, 2019) cujo título é “A família e o diagnóstico
de perturbação do espectro do autismo”, durante 3 meses nas redes sociais e enviado por email
para as associações que trabalham com crianças e adolescentes com perturbação do espectro do
autismo.
Identificou-se que a maioria dos filhos teve o seu diagnostico entre o 1 ano e os 3 anos de idade.
Quando consideramos a idade em que as crianças foram diagnosticadas com PEA quanto aos sinais
de alerta, existiram diferenças nomeadamente na falta de expressões faciais e fala repetitiva. Esta
falta de expressões faciais verificou-se nomeadamente no grupo dos 3 anos de idade em relação ao
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grupo dos 8 aos 11 anos; e a fala repetitiva no grupo dos 4 até aos 7 anos de idade. Verificou-se
também que a especialidade onde maioritariamente se realizou diagnóstico foi a Neuropediatria e na
primeira consulta, considerando os pais a forma de transmissão do diagnóstico adequada.
No que diz respeito aos pais após o diagnóstico revelaram preocupação com o futuro e
maioritariamente consequências na relação com cônjuge no que diz respeito a maior união.
Palabras clave: Perturbação do Espectro do Autismo, sinais de alerta, sentimentos,
consequências, família.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/3

496: A perturbação do espectro do autismo e as alterações nas rotinas familiares e
sociais/ Anabela Mendes, Ana Costa
Resumen:
A presente investigação aborda o impacto da presença de um membro com Perturbação do
espectro do autismo na família, bem como suas implicações para o funcionamento familiar. Nela,
a participação de cada membro, com suas particularidades, afeta todos os outros, bem como é
afetada por eles, numa relação de interdependência. Assim, toda mudança exerce influência em
cada membro individualmente e no sistema como um todo. O contexto familiar sofre ruturas
imediatas na medida em que há interrupção em diversas atividades do seu dia a dia, passando a ser
tudo em torno das dificuldades da criança.
Este estudo tem como objetivos verificar o impacto na vida da família no que diz respeito às rotinas
diárias, frequência das terapias e hábitos sociais, verificar se existem diferenças ao nível da
alteração das rotinas familiares, consultas, terapias e hábitos sociais, considerando o nível
socioeconómico e idade de diagnóstico
Os participantes no estudo são 200 pais de crianças e adolescentes com diagnóstico de perturbação
do espectro do autismo. Foi elaborado um projeto que foi submetido à Comissão de Ética da
Universidade Fernando Pessoa e após aprovação do mesmo, recorreu-se à aplicação de um
inquérito por questionário online elaborado para este estudo (Mendes & Costa, 2019), cujo título é
“A família e o diagnóstico de perturbação do espectro do autismo”.
Identificou-se que a maioria dos pais considera que a rotina diária e hábitos sociais sofreram
alterações significativas. Verificaram-se diferenças quanto às alterações na família em termos das
rotinas diárias quando consideramos a idade em que a criança foi diagnosticada com PEA,
nomeadamente na faixa etária de 1 aos 3 anos de idade em que se fazem sentir mais estas alterações.
Verificou-se também diferenças quanto a frequência das terapias/consultas considerando o nível
socioeconómico, nomeadamente no nível socioeconómico baixo/médio, baixo em que as
alterações são maiores em relação ao NSE alto/médio, alto.
Palabras clave: Autismo, Impacto, Família.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/3

513: Gender Relations and School Attendance in Mozambique/ Lina Elias Salomao
Resumen:
School dropout is a phenomenon that negatively influences the educational process in Sub Sahara
Africa and globally. Several studies have been carried out both to understand and to explain that
implications of school drop out in Africa, beginning with the identity of those who drop out, drop
out rates, reasons for dropping out, consequences and solutions offered to this problem.
Notwithstanding, research information and results on school drop out is still needed to explain the
phenomenon further and in varied contexts and also vital to help implement effective programs
and interventions that address the problem. This study proposes to understand school drop out
focusing on both girls and boys, in Mozambique based on gender variability. In most countries of
South and West Asia and North and Sub-Saharan Africa, women reach only 40-75%, of the level
of education of men. The drop-out rates in Mozambique, especially for girls, have impacted the
strategies and policies designed by the State and its partners to promote gender equity using the
education index (Blanco, Domingos, 2008; UNICEF, 2014). Data of the Gender Profile in
Mozambique (2016) indicate that the variation between the drop-out rate of boys and girls is due to
the level of education, with little variation in EP1 and higher in ESG1 and ESG2. In addition,
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unwanted and early pregnancy, initiation rites and premature marriage force the girls to stop
schooling. Using Feminists Theories, this study is designed as both descriptive and exploratory
research which aims at analyzing the implications of gender relations and school attendance within
the school age bracket youths in Mozambique. Specifically, the study shall: identify the socialfactors that influence the withdrawal or retention in school of school age youths in Mozambique;
determine the complex network of power relations in play at school environments that affect the
performance of girls and boys at school age bracket; assess the teaching and learning process in
school environments in relation to performance. The study will analyse the relations between these
variables to inform the design and implemention of effective national education programs in
Mozambique. A mixed methods approach engaging content analysis, the questionnaire, interviews
and ethnography will be deployed and data accruing will be analysed by both qualitative and
quantitative means.
Palabras clave: School Dropout, Gender Relations, attendance school, school age bracket.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/3

578: Cuidando de quem cuida: Avaliação das habilidades sociais de cuidadores de idosos/
Francine Náthalie Ferraresi Rodrigues Queluz Queluz, Acácia Aparecida Angeli Dos
Santos Santos
Resumen:
Cuidar de um idoso dependente é uma tarefa cada vez mais comum com o aumento da expectativa
de vida da população. Neste contexto, surgem os cuidadores de idosos. Segundo inúmeras
pesquisas, o número de cuidadores que está adoecendo ao prover cuidados a outrem é cada vez
maior. Uma das principais razões para que isso aconteça é a falta de apoio, o qual é ainda maior
quando o cuidador tem relacionamentos interpessoais de baixa qualidade com as pessoas de sua
família. Desenvolver habilidades sociais de cuidadores poderia ser uma estratégia para melhorar o
relacionamento com as pessoas de seu convívio. No entanto, é importante avaliar essas habilidades
antes de se pensar em qualquer tipo de intervenção e para isso, o uso de um instrumento com boas
propriedades psicométricas é essencial. Para avaliar os relacionamentos interpessoais e as
habilidades sociais de cuidadores de idosos, o Inventário de Habilidades Sociais para Cuidadores de
Idosos (IHS-CI) foi desenvolvido, tendo três fatores: Expressividade Afetiva, Comunicação
Assertiva e Busca por Formação/Informação. Diante disso, o objetivo deste estudo foi verificar:
(a) as evidências de validade relativas à estrutura interna (estrutura fatorial) e (b) as evidências de
validade baseadas nas relações com medidas que avaliam construtos relacionados (empatia e
assertividade) do IHS-CI. Participaram 328 cuidadores de idosos familiares, com idade média de
48, 6 anos (DP = 13, 7), que responderam ao IHS-CI. Destes, 150 responderam também ao
Inventário de Empatia e à Escala Rathus de Assertividade. Para analisar a estrutura fatorial, foi
realizada uma análise fatorial confirmatória e para as correlações, utilizou-se o coeficiente de
Pearson. Após a análise de dados, a estrutura fatorial do IHS-CI com três fatores mostrou-se
adequada (RMSEA = 0, 07, CFI = 0, 91 e TLI = 0, 90). Além disso, o instrumento se
correlacionou positivamente com as medidas de empatia e assertividade. O IHS-CI é um
instrumento altamente relevante e pode servir para avaliar as habilidades sociais de cuidadores de
forma confiável e partir dessas avalições, subsidiar intervenções focadas em aprimorar as
habilidades deficitárias especificamente.
Palabras clave: Competência social; Envelhecimento, Assertividade.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/3

585: Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde e performance escolar: que interrelações?/ Susana Morgado, Sara Felizardo, José Sargento, Esperança Ribeiro, Maria
João Amante
Resumen:
A aprendizagem escolar das crianças e adolescentes parece colocar em jogo, para além de todas as
variáveis pedagógicas e de neurodesenvolvimento, fatores relacionais e socioafetivos relacionados
com a vivência e gestão das emoções e sentimentos, assim como das relações familiares e sociais.
Neste contexto, a avaliação das diversas dimensões da Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde
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(QVRS), entre as crianças e adolescentes, permitindo identificar grupos de risco, afigura-se como
um indicador muito relevante na promoção da saúde e, porventura, do sucesso escolar. Pretendese, neste trabalho, explorar a relação entre a QVRS e o rendimento escolar, numa amostra por
conveniência de 30 sujeitos (13 do sexo feminino, 17 do sexo masculino), com idades
compreendidas entre os 12 e os 18 anos (M = 14.1; DP =1.73), a frequentar entre os 7º e o 12º ano
de escolaridade. A QVRS foi avaliada com a versão portuguesa do KIDSCREEN-52, e o
rendimento académico operacionalizado como a média das notas, numa escala de 0 a 20. Para
explorar as inter-relações entre as variáveis utilizou-se a correlação de Spearman, com recurso ao
software IBM SPSS. Os resultados indicam a existência de correlações significativas entre o
rendimento escolar e as dimensões da QVRS: Sentimentos (rho =.426, p =. 019); Família e
Ambiente Familiar (rho =. 431, p =. 017) e Ambiente Escolar e Aprendizagem (rho =.524, p =.
003). Os resultados indicam, assim, que o rendimento académico está, na amostra em estudo,
relacionado com dimensões da QVRS relativas a variáveis emocionais, familiares e do ambiente
escolar, indo ao encontro de vários estudos que associam as performances académicas a variáveis
socioafetivas. Não obstante as limitações metodológicas, nomeadamente no que se refere à técnica
de amostragem e ao tamanho diminuto da amostra, este estudo parece, assim, acrescentar alguma
sustentação à ideia da importância das variáveis socioafetivas e relacionais na problemática do
sucesso/insucesso escolar.
Palabras clave: Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde, rendimento académico,
adolescência
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -2

601: Dimensão psicológica e relacional da (dificuldade na) aprendizagem/ José Sargento,
Sandra Oliveira
Resumen:
A aprendizagem escolar das crianças parece colocar em jogo, para além de todas as variáveis
pedagógicas e de neurodesenvolvimento, fatores psicológicos, afetivos e relacionais que parecem
ajudar a aproximar ou a afastar a criança da curiosidade e do entusiasmo da aprendizagem e do
conhecimento. Procedeu-se, neste trabalho, a uma revisão de alguns estudos que se debruçam
sobre os aspetos psicológicos (e psicopatológicos) da aprendizagem, a partir da qual se procuraram
esboçar algumas linhas de reflexão acerca de alguns dos fatores psicológicos que poderão estar
implicados na aprendizagem escolar. Vários trabalhos empíricos têm demonstrado que as crianças
com dificuldades de aprendizagem tendem a apresentar scores mais elevados em escalas de
depressão e ansiedade, bem como a revelar um autoconceito mais pobre. A ansiedade parece,
neste contexto, poder constituir-se como um preditor de performances mais pobres na
matemática, e a perturbação de hiperatividade/défice de atenção parece apresentar comorbilidade
com todas as formas de perturbação da aprendizagem específica. Na mesma linha, alguns trabalhos
da Psicologia Clínica tendem a associar as dificuldades escolares a instabilidade, ansiedade,
sofrimentos depressivos e bloqueios fóbicos, ou mesmo, em alguns casos, a quadro clínicos mais
graves, de tonalidade pré-psicótica ou mesmo psicótica. Estes trabalhos sublinham, ainda, em
algumas circunstâncias, a dificuldade do sistema educativo em ir ao encontro da experiência de vida
das crianças, da sua curiosidade e entusiasmo de aprender. As dificuldades de aprendizagem
parecem estar,
não obstante a importância vital das variáveis pedagógicas e de
neurodesenvolvimento, intimamente associadas a dificuldades emocionais, num círculo vicioso em
que ambas se parecem potenciar. Nestas circunstâncias, para além de todas as estratégias
pedagógicas essenciais ao reencontro com a curiosidade e o prazer do conhecimento, muitas das
crianças arredadas do sucesso escolar poderão beneficiar de uma intervenção (clínica,
nomeadamente) que as possa ajudar a metabolizar angústias e a construir competências de gestão
emocional.
Palabras clave: aprendizagem, curiosidade, conhecimento, ansiedade, gestão emocional
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -2

570: A combinatória do risco e da resiliência nos comportamentos de bullying e
cyberbullying de adolescentes portugueses/ Ana Almeida, Silvana
Martins, Erva
Kambo, Teresa Costa
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Resumen:
O presente estudo examina a influência de fatores individuais (idade, sexo, comportamentos de
saúde) e contextuais (familiares e escolares) associados ao envolvimento em bullying e o efeito que
assume a resiliência nos papeis de vítima e agressor de bullying e cyberbullying. A amostra é
constituída por 1135 adolescentes (idade média= 13, 7) que frequentavam o 3º ciclo do ensino
básico no concelho de Guimarães. O resultado das regressões hierárquicas revela que, excetuando
o perfil das vítimas de cyberbullying, para os restantes perfis o sexo masculino assume maior
protagonismo nas situações de bullying. Os perfis de agressor e vítima nas situações de bullying
tradicional por comparação com as situações de cyberbullying são explicados por um maior número
de fatores de risco individuais e de contexto, onde pontuam os comportamentos de risco
(dependência de jogos online, jogos a dinheiro, práticas de consumo, desajustamento escolar
(faltas disciplinares, absentismo) e as experiências adversas na infância. Por sua vez, as diferenças
nos perfis de agressor e vítima de bullying situam-se nas dimensões e processos da resiliência. A
resiliência familiar diminui inversamente ao envolvimento crescente em bullying, revelando que o
perfil agressor perceciona menor perceção de apoio e maior precaridade dos vínculos no seio da
família. Nas vítimas de bullying tradicional, o modelo da regressão indicia que a dimensão da
resiliência mais afetada é a da rede de apoio. Nas situações de cyberbullying, quer o perfil de
agressor, quer o de vítima revelam menor número de associações a outros fatores de risco.
Todavia, é a ausência de elementos de resiliência no perfil de agressor de cyberbullying e a
diminuição da resiliência comunitária e da rede de apoio no perfil da vítima de cyberbullying que
dão nota da falta de fatores de proteção para estes dois grupos de adolescentes. Concluindo, as
diferentes combinações de fatores de risco e de resiliência possibilitam-nos olhar para as
dificuldades de ajustamento dos adolescentes com comportamentos de agressão e vitimização.
Podemos também desta análise diferencial aos padrões de envolvimento nas situações de bullying
equacionar as necessidades de promoção da resiliência e de prevenção do risco.
Palabras clave: adolescência bullying cyberbullying fatores de risco e resiliência
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/3

629: Urbanidade e Educação: novas formas de inter(agir)/ Patrícia Andreia Costa
Magalhães, José Carlos Bernardino Carvalho Morgado
Resumen:
As cidades são cada vez mais territórios profícuos, de exigência e de excelência, mas também
lugares de convívio, de cultura e de desenvolvimento. Daí a centralidade que assumem na vida das
pessoas e das comunidades. Por isso, a qualidade de vida é hoje um fator de atratividade das
cidades.
A humanização dos espaços públicos tem adquirido relevância nos discursos políticos, em
consonância com os discursos da cidade cosmopolita.
O objetivo deste artigo, passa por elencar os contributos do Projeto Educativo Municipal na
Educação Urbana. Para o efeito, importa compreender de que modo pode atuar no
(re)estabelecimento de laços, na promoção da empatia, na gestão de ambientes de autonomia
participativa, que se assumam como pilares centrais de uma democracia efetiva. Nesse processo,
ganha relevância a descentralização das tomadas de decisão como mecanismo de articulação entre
as forças emergentes em determinado território e como a mesma remete para a emergência de
repensar as posturas profissionais e a sua mobilidade no tecido social.
O Projeto Educativo Municipal, enquanto estratégia politico-educativa na articulação do território,
assume-se como um constructo de novos tempos, repleto de lugares, de significados e de
apropriações constantes de aprendizagens. Em nossa opinião, pode ter uma importância extrema
na assimilação de sentidos no seio do contexto local. No entanto, não podemos deixar de enaltecer
a complexidade deste fenómeno que, ao interferir com dinâmicas e posturas profissionais, pode
reforçar ainda mais as desigualdades sociais.
No fundo, o Projeto Educativo Municipal pode contribuir para que o território seja um lugar
propício de aprendizagem, um lugar de diálogos educacionais, onde a Educação Formal, Não
formal e Informal coabitem e se assumam como agentes potenciadores de conhecimento, cabendo
ao poder local a monitorização das interações e a criação de espaços e momentos que potenciem as
pessoas, as instituições e a coisa pública
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Palabras clave: Educação urbana; Educação; Cidade; Autonomia
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 1/3

6: FORMACIÓN DE PROFESORES Y
AGENTES EDUCATIVOS
4: Desenvolver a consciência metalinguística: 3 instrumentos possíveis/ Ana Paula
Couceiro Figueira, Célia Ribeiro, Sofia Campos, Maria Antonietta Pinto
Resumen:
A consciência metalinguística é caracterizada por muitos autores como uma capacidade cognitiva de
refletir e analisar intencionalmente os componentes estruturais da linguagem, sua natureza e
funções.
A evidência de correlações positivas entre a consciência metalinguística e as habilidades de leitura e
escrita fez com que essa questão fosse objeto de numerosas investigações, dada sua relevância
pedagógica e implicações educacionais. Nesta linha de pensamento, houve a necessidade de
encontrar estratégias válidas para avaliação e intervenção.
Pretendemos operacionalizar o constructo consciência metalinguística e apresentar três testes
(Testes de Habilidades Metalinguísticas), testes ou recursos que permitam analisar essa
competência. Dado que consideramos esta capacidade importante e passível de promoção desde a
infância, a proposta oferece ferramentas para três grupos etários diferentes: para crianças, THAM1 (de 4-6 anos jardim para a transição de crianças para a escola o 1º ciclo da educação básica) para
adolescentes, THAM-2 (para crianças dos 9 aos 13 anos de idade 1 transição para o 3º ciclo) e para
adultos, THAM-3 (para adolescentes e adultos, na transição do ensino secundário para o superior).
Esses recursos são adaptações para o português europeu do MAT (Teste de Habilidade
Metalinguística), original na versão italiana, de autores internacionalmente reconhecidos, com
versões em várias línguas, disseminadas em todo o mundo, inclusive por meio de um projeto
europeu, o MATEL. Ao nível nacional, eles já estão em circulação, pela publicação de um livro, e
há várias investigações.
Palabras clave: consciência metalinguística; avaliação; intervenção; ferramentas
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -3

22: Formação continuada e desenvolvimento profissional: ênfase nos professores de
Português e Matemática/ Grasianny Sousa de Almeida, Antonio Evanildo Cardoso de
Medeiros Filho, Lindolfo Ramalho Farias Júnior, Elton Vergara Nunes
Resumen:
No que concerne à formação continuada para docentes de Português e Matemática, ocorreu um
acréscimo nos cursos de formação. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo analisar o
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos professores de Português e Matemática via respostas do
questionário do professor aplicado no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB).
Tratou-se de um estudo descritivo, exploratório, quali-quantitativo e documental. Foram
consultados os microdados da prova Brasil referente à edição de 2015. As questões foram extraídas
do questionário dos professores. As principais evidências foram: a) investir em professores pode
fazer a diferença no desempenho dos alunos, b) implementar as políticas necessárias associadas à
contratação de pessoal em todas as salas de aula e, c) investimentos substanciais e direcionados
devem ser feitos primeiramente tanto na qualidade do professor quanto na pesquisa educacional.
Palabras clave: Formação Continuada. Educação Básica. Programas Nacionais. Avaliação
Educacional.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -3
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20: ENSINO DE FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO NOS CURSOS DE
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA/ Francisca Nimara Inacio da Cruz,
Rubens Vinícius Letieri, José Airton de Freitas Pontes Junior
Resumen:
O estudo dos efeitos agudos e crônicos do exercício físico sobre as estruturas e as funções dos
sistemas do corpo humano são características da Fisiologia do Exercício, que é uma área de
conhecimento derivada da Fisiologia, sendo considerada uma das disciplinas mais tradicionais na
Educação Física devido à grande herança biológica destas áreas. O presente estudo objetivou
realizar um mapeamento dos conteúdos a serem avaliados no ensino de Fisiologia do Exercício por
meio de uma revisão sistemática da literatura e da análise documental de ementas de cursos de
Licenciatura em Educação Física do estado do Ceará, Brasil. Trata-se de um estudo teórico e
documental. Em relação ao primeiro, tendo como referência a abordagem da Revisão Sistemática,
foram consultadas a base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) e o repositório
Google Acadêmico para a obtenção das produções científicas, sendo consideradas todas as
produções que contemplassem a busca nos idiomas português, inglês e espanhol de artigos
científicos completos publicados até o ano de 2018. Na segunda análise de abordagem documental,
foram verificadas as ementas da disciplina de Fisiologia do Exercício de seis cursos superiores de
Licenciatura em Educação Física do estado do Ceará, Brasil, sendo quatro instituições de ensino
públicas e duas instituições privadas. Como resultados, com base na busca teórica e na análise
documental, foi realizado um cruzamento dos conteúdos acerca da Fisiologia do Exercício que
deveriam ser ensinados e avaliados. Dessa forma, foram encontrados na busca eletrônica 933
estudos, selecionados após leitura dos títulos 11 estudos, excluídos através de leitura do resumo 9
estudos, selecionados após leitura dos resumos 6 estudos, excluídos através da leitura do texto
completo 3 estudos e, por fim, selecionados para compor o estudo apenas 3. De acordo com os
conteúdos apontados no resumo das ementas das instituições de ensino, cinco (5) conteúdos foram
mapeados sendo comuns ao ensino da disciplina, sendo estes, adaptações fisiológicas nos sistemas
energético, cardiovascular, respiratório, neuromuscular e endócrino ao exercício físico. Diante do
exposto, verifica-se que o ensino da Fisiologia do Exercício carece de estudos que abordam a
temática na perspectiva de ensino e avaliação na formação de professores de Educação Física. Pela
análise das ementas foi possível observar que as adaptações fisiológicas ao exercício nos principais
sistemas orgânicos foram comuns em praticamente todos os cursos, visto que o conhecimento
adquirido no ambiente acadêmico-cientí?co das diferentes instituições de ensino que ofertam cursos
de Educação Física é inerente a atuação adequada do pro?ssional e a oferta de serviço de qualidade
à população.
Palabras clave: fisiologia do exercício, ensino, conteúdos, avaliação
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -3

14: Saberes Docentes: O Conhecimento Científico na Formação Inicial de Professores de
Pedagogia/ Viviane Maciel Machado Maurente, Arisa Araújo da Luz
Resumen:
A pesquisa intitulada de "Saberes Docentes: O Conhecimento Científico na Formação de
Professores" traz como objetivo geral verificar como se dá a relação epistemológica entre os saberes
docentes perante a constituição do conhecimento científico e como esse conhecimento se efetiva
na prática educativa do professor – formador e do estudante estagiário. Entende-se que o maior
desafio do professor é de reconhecer a real possibilidade em relacionar o conhecimento científico
com os saberes docentes, uma vez que o conhecimento científico contribui efetivamente para a
ampliação da capacidade de compreensão e atuação no mundo de trabalho. Acredita-se que através
da passagem do saber da experiência feita, de senso comum, para o conhecimento resultante de
procedimentos mais rigorosos de aproximação aos objetos cognoscíveis tem-se o conhecimento
científico. Outrossim, são em cursos de formação de professores que os saberes docentes se
constituem como pressupostos de formação e produção do conhecimento científico. Como
instrumentos de pesquisa foi utilizado entrevistas semiestruturadas com docentes e estudantes do
Curso de Pedagogia Uergs. Como critério de escolha dos estudantes, foram escolhidos aqueles que
estavam em estágio supervisionado. Como análise dos dados utilizou-se a análise textual dos
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resultados e posterior elaboração das categorias de análise. Os resultados parciais mostraram: que os
professores formadores atuantes no Curso de Pedagogia procuram relacionar os saberes docentes
com o conhecimento científico, principalmente, através de componentes curriculares que possuem
práticas nas escolas, pois entendem que essa relação epistemológica é mais efetiva através da
dialética teoria e prática; que os estudantes estagiários do Curso de Pedagogia buscam fazer essa
relação quando da elaboração do projeto de estágio, planejamento das aulas e desenvolvimento do
estágio supervisionado propriamente dito, mas não conseguem trazer a história e filosofia da
ciência como base para esse momento da formação. A pesquisa ainda está em andamento, mas traz
subsídios importantes para se pensar os saberes docentes e a produção do conhecimento científico
em curso de formação de professores.
Palabras clave: Formação Inicial; Conhecimento Científico; Saberes Docentes
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -3

39: A Supervisao Pedagogica na Formaçao de Professores Reflexivos: Uma Relaçao com
os Sensos de Eficacia Pessoal e do Ensino/ Rochelle Melo Pereira
Resumen:
O supervisor pedagógico deve empreender, através de uma ação reflexiva, uma autoavaliação de
sua prática educativa e desenvolver crenças de eficácia positivas para lidar com os impasses e
desafios do contexto educacional. A pesquisa teve como objetivo geral analisar a relação entre
senso de eficácia e processo reflexivo dos supervisores pedagógicos em escolas de educação básica
da rede de ensino público do município de Campina Grande – Paraíba/Brasil. Os objetivos
específicos abrangeram a investigação se os supervisores pedagógicos se consideravam reflexivos,
eficazes e formadores de professores reflexivos e se estabeleciam uma relação entre senso de
eficácia e prática reflexiva. Os participantes da pesquisa foram 10 supervisores pedagógicos, 07 do
sexo feminino e 03 do sexo masculino, funcionários de 10 escolas de educação básica da rede de
ensino público do município de Campina Grande – Paraíba/Brasil. Os instrumentos de pesquisa
aplicados foram: a escala de autoeficácia dos professores, analisada por meio do programa
informático SPSS (2003) e a entrevista dirigida, avaliada qualitativamente, tendo como base a
análise de conteúdo de Bardin (1977). Os resultados obtidos, através da aplicação da entrevista
dirigida, apontaram que, apesar das dificuldades vivenciadas, se posicionaram como profissionais
formadores, reflexivos e eficazes, assim como o sentimento de eficácia se associou à reflexão. Os
resultados obtidos, por meio da aplicação da escala de autoeficácia dos professores, revelaram que
o senso de eficácia pessoal foi mais elevado do que o senso de eficácia do ensino, assim como 70%
dos supervisores pedagógicos entrevistados atingiram escores médios (faixa intermediária) no nível
geral de eficácia. Concluiu-se que, apesar dos resultados obtidos, num panorama geral, terem sido
favoráveis, se faz necessário evidenciar os desafios e problemáticas a serem enfrentados no
contexto educacional brasileiro, especialmente, no que tange aos impactos sofridos na eficácia do
ensino dos supervisores pedagógicos entrevistados.
Palavras-chave: Supervisão pedagógica. Reflexão. Sensos de eficácia
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/1

68: Diagnóstico do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
em São Francisco de Paula - RS: fragilidades e possíveis soluções/ Rejane da Silveira
Several, Daniel de Queiroz Lopes
Resumen:
O curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul iniciou suas atividades em
2002. Ao longo desses 16 anos de atuação formou inúmeros profissionais qualificados na área da
educação. Na maioria das escolas de São Francisco de Paula e nos municípios do entorno
encontramos docentes e gestores de escolas formados no curso. Apesar deste sucesso, o curso
apresenta algumas defasagens. Observou-se algumas dificuldades referentes à infraestrutura, além
de questões pedagógicas e metodológicas. Também constatamos que a educação básica que os
alunos receberam apresenta lacunas. Todos estes fatores citados, refletem-se nas aprendizagens dos
alunos no ensino superior. O que a equipe de professores pode fazer para auxiliar os alunos e
enfrentar essas carências? Diante dessas questões, o Colegiado do curso tem refletido sobre
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adoção de estratégias e metodologias que aprimorem as aprendizagem e qualifiquem a formação
profissional dos discentes. Realizamos um diagnóstico dos principais problemas enfrentados pelo
curso de Pedagogia e das aprendizagens dos alunos na visão de alunos e professores. A partir da
leitura do Projeto Político Pedagógico do Curso, de questionários com professores, além de
reuniões com alunos, tentaremos identificar os pontos fortes e problemas existentes no curso, a
fim de aprimorar a formação profissional dos futuros professores.
Palabras clave: Aprendizagens; Pedagogia; Psicopedagogia
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/1

76: MODALIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE Y DESARROLLO
PROFESIONAL DE LOS DOCENTES DE PRIMARIA/ Alba Souto-Seijo,
Verónica Iglesias, Mercedes González-Sanmamed
Resumen:
En la sociedad actual resulta incuestionable asumir la necesidad de un aprendizaje permanente. La
formación es una de las estrategias que nos permite enfrentarnos de manera adecuada a los desafíos
que surgen en el mundo tan complejo en el que nos ha tocado vivir, por ello, cada vez se demanda
una mayor preparación de todos los ciudadanos. Este hecho ha generado un incremento en la
oferta de actividades formativas, que ya no solo tienen lugar dentro de los marcos formativos
formales, sino que también se propician en contextos informales y no formales. Los aprendizajes
adquiridos tanto de manera informal como no formal no suelen acompañarse de certificados, por
lo que en muchas ocasiones no son reconocidos, y ello puede repercutir en que se estén
desaprovechando múltiples oportunidades de aprendizaje. Tomado como referencia este marco
contextual, en esta investigación se pretende determinar cuáles son las actividades formativas de
preferencia del profesorado de Educación Primaria.
Este estudio se enmarca dentro de una perspectiva empírico-analítica de carácter cuantitativo. Los
participantes han sido 73 docentes de la etapa de Educación Primaria de varios colegios públicos de
la ciudad de A Coruña (72, 6% mujeres y 27, 4% hombres). El instrumento empleado ha sido un
cuestionario de elaboración propia. Concretamente, en el presente estudio se ha utilizado una
dimensión de dicho cuestionario compuesta por 15 ítems. Con respecto al procedimiento, es
preciso destacar que, en primer lugar, se informó al equipo directivo de los centros educativos
donde se pretendía aplicar el cuestionario acerca del propósito de la investigación. Y, una vez dada
su aprobación, los cuestionarios se entregaron presencialmente a los docentes. Después de recoger
la información se realizaron análisis descriptivos y de frecuencias a través del software estadístico
SPSS.
Los resultados obtenidos evidencian que las actividades de formación a las que más recurren los
docentes de Educación Primaria son los cursos, tanto de menos como de más de cuarenta horas.
En segundo lugar, muestran preferencia por la participación en grupos de trabajo y reuniones entre
profesorado. Seguidamente, se encuentran actividades como las jornadas, los seminarios
permanentes, los encuentros, los proyectos de innovación, las conferencias, los congresos y los
talleres. Finalmente, las actividades en las que menos participan son los proyectos de investigación
y los coloquios.
Por todo ello, se puede concluir que las actividades más realizadas por los docentes de Educación
Primaria para seguir formándose son los cursos, quizá porque es la modalidad más ofertada por la
administración educativa. La asistencia a jornadas, encuentros, talleres o la participación en
proyectos de innovación e investigación es baja, quizá porque en muchas ocasiones tienen un coste
elevado de tiempo y esfuerzo que no siempre se reconoce adecuadamente.
Agradecimientos
Este estudio se ha elaborado en el marco del proyecto de investigación titulado: “Cómo aprenden
los mejores docentes universitarios en la era digital: impacto de las ecologías de aprendizaje en la
calidad de la docencia” (ECO4LEARN-HE), financiado por el MINECO (Referencia EDU201567907-R).
Palabras clave: formación permanente, desarrollo profesional docente, Educación Primaria
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/1
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77: AUTOFORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS ECOLOGÍAS DE APRENDIZAJE/
Alba Souto-Seijo, Patricia Romero, Rosalía López
Resumen:
Atendiendo a las características de la sociedad en la que vivimos, se puede afirmar que no nos
podemos conformar con los conocimientos que adquirimos en nuestra etapa de formación inicial,
puesto que además de no ser suficientes, pueden resultar rápidamente obsoletos. Hoy por hoy el
conocimiento tiene fecha de caducidad, lo que nos obliga a entender la formación como un
continuo que se prolonga a lo largo de toda nuestra vida. En el caso de los docentes, la formación
permanente es una condición necesaria para poder asumir las complejas tareas de la actividad
educativa y dar respuesta a las exigencias de la sociedad actual, de tal modo que se garantice la
calidad de la enseñanza.
Hoy en día, existe un inmenso abanico de posibilidades para formarse y aprender. En este
contexto, las tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel fundamental, ya que
han contribuido a crear oportunidades para prácticas de aprendizaje flexibles y autoorganizadas.
Por todo ello, el objetivo del presente trabajo es determinar las acciones que los docentes llevan a
cabo de manera autónoma para mantenerse actualizados. Este estudio, de corte cualitativo, se
centra en el estudio de cinco casos de docentes de Educación Primaria de la ciudad de A Coruña.
La técnica de recogida de datos empleada ha sido la entrevista estructurada abierta. Para registrar
con fidelidad la interacción entre el entrevistador y el entrevistado las entrevistas fueron grabadas.
Posteriormente se trascribieron y analizaron a través del análisis de contenido.
Los resultados evidencian el importante papel que juega la autoformación en la formación continua
de los cinco participantes. Así, todos afirman que un alto porcentaje de su formación tiene lugar a
través de la autoformación y, por ello, la consideran indispensable en su práctica docente. Según
estos docentes, este aprendizaje más autónomo les permite personalizar más su formación,
adaptándola a sus necesidades e intereses En lo que respecta a los recursos que emplean en su
autoformación, todos coinciden en que son recursos tecnológicos como blogs, redes sociales,
navegadores webs o videotutoriales. Por último, lo que más buscan son experiencias didácticas de
otros docentes, así como recursos que puedan emplear en su día a día.
Agradecimientos
Este estudio se ha elaborado en el marco del proyecto de investigación titulado: “Cómo aprenden
los mejores docentes universitarios en la era digital: impacto de las ecologías de aprendizaje en la
calidad de la docencia” (ECO4LEARN-HE), financiado por el MINECO (Referencia EDU201567907-R).
Palabras clave: autoformación, desarrollo profesional docente, formación permanente,
Educación Primaria
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/1

82: FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO: ¿CÓMO CONOCEN
LOS DOCENTES LA OFERTA FORMATIVA DISPONIBLE?/ Iris Estévez
Blanco, Verónica Iglesias Fustes, Sara López Calvo
Resumen:
El presente trabajo aborda una de las cuestiones que tiene un efecto decisivo en la calidad del
sistema educativo: La formación continua del profesorado. Bajo la premisa de que la implicación
del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, influye determinantemente en el
rendimiento y el aprendizaje del alumnado, la formación continua se presenta como un elemento
clave en el desarrollo profesional docente y en la configuración de la identidad profesional. Esto
explica la necesidad por parte del profesorado de la adquisición de habilidades que den respuesta a
las mejoras que la metamorfosis social reclama. Los docentes no sólo tienen la responsabilidad de
enseñar en un entorno en constante cambio, sino también la necesidad de aprender para poder
hacer frente a las exigencias que le reclama la sociedad actual.
El desarrollo profesional docente se define como todas aquellas actividades, de índole formal
(institucional, planificada y estructurada) o no formal (casual, natural, no planificada), que lleva a
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cabo el profesorado con el fin de mejorar su práctica docente (habilidades, conocimientos y/o
actitudes).
En el contexto español, la definición y regulación de la formación continua del profesorado
corresponde a las Comunidades Autónomas. Entre las estructuras encargadas de su gestión en
Galicia se encuentran, principalmente, el Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI)
y los Centros de Formación y Recursos (CFR). Pero, además, existen diversas organizaciones
(cívicas, deportivas, musicales, sindicales, ecologistas, religiosas, etc.) y fundaciones privadas,
todas ellas de carácter no formal, que se dedican a promover la actualización del profesorado.
En este estudio se pretende identificar a través de qué canales recibe la información el profesorado
de Educación Primaria de la oferta formativa tanto formal, como no formal. Para ello se ha
utilizado una metodología cuantitativa a través de encuesta. La muestra está formada por 73
profesores (72, 6% mujeres y 27, 4% hombres) de Educación Primaria de la ciudad de A Coruña.
El cuestionario fue construido ad-hoc y posee seis dimensiones, de las cuales para la realización de
este estudio solo se ha utilizado una, que se estructuró a través de una escala Likert de 1 a 5 (siendo
1 nunca y 5 casi siempre). Para la obtención de los resultados, se llevaron a cabo diversos análisis
descriptivos y de frecuencias con el apoyo del Software Estadístico SPSS.
Los resultados evidencian que, en relación a los canales a través de los cuales el profesorado ha
obtenido información para la realización de actividades formativas de carácter formal, la vía más
recurrida es la administración (CFR, CAFI, etc.) y la vía de la que menos se obtiene información es
la prensa y revistas especializadas en el ámbito. Por otro lado, en relación a los medios a través de
los cuales los docentes de Educación Primaria obtienen información para la realización de
actividades de formación no formal, se evidencia que el canal más recurrido es Internet, seguido
de las conversaciones con colegas. Asimismo, los canales menos recurridos para obtener
información acerca de las actividades no formales son: la administración y la prensa o las revistas
especializadas.
AGRADECIMIENTOS
Este estudio se ha elaborado en el marco del proyecto de investigación (ECO4LEARN-HE),
financiado por el MINECO (Referencia EDU2015-67907-R), y gracias a la financiación recibida
por una de las autoras, Iris Estévez. en el programa FPI del Ministerio de Economía y Finanzas
(BES-2016-077330).
Palabras clave: formación continua, desarrollo profesional docente, profesorado de Educación
Primaria, oferta formativa.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/1

91: DESAFIOS DO TRABALHO DOCENTE: NARRATIVAS DE
PROFESSORES SOBRE SUAS EXPERIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL PARA O TURISMO/ Rejane Bezerra Barros, Juliana Vieira de
Almeida
Resumen:
Este trabalho tem como objetivo apresentar as percepções acerca das principais competências para
lecionar em cursos de turismo e as dificuldades vivenciadas pelos professores participantes da
pesquisa. Como sujeitos deste estudo elegeram-se docentes que atuam em cursos (nível superior e
técnico) ofertados na Cidade do Natal, no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Foi realizada
uma pesquisa qualitativa, que emprega o grupo focal para a recolha de dados e a análise de
conteúdo para a organização das respostas, objetivando conhecer as percepções dos professores
em conjuntos temáticos. A partir do enquadramento teórico que embasa o estudo, compreende-se
que o desenvolvimento de um perfil profissional adequado para a atividade da docência,
considerando as necessidades e expectativas do mundo do trabalho na atualidade, requer o
desenvolvimento de competências essenciais nos campos: técnico; ético e humanocomportamental, derivadas de conhecimentos (saber), habilidades (saber-fazer) e atitudes (saberser) aprendidas e apreendidas ao longo da vida em sociedade, assim como no decorrer da carreira
docente. Como resultados da pesquisa, foram identificados dois conjuntos temáticos: as
dificuldades dos alunos e as dificuldades dos professores. Em conclusão, o presente estudo põe em
questão as ações educativas voltadas para o ensino no domínio do turismo e reflete sobre o perfil
do discente de cursos de turismo, encontrado nas instituições de ensino pesquisadas. Confirma,
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também, a necessidade de os docentes envolvidos com a formação profissional desses alunos
assumirem uma postura de permanente reflexão sobre suas práticas pedagógicas, assim como
expõe a atual demanda por uma formação docente continuada, focada na fusão das práticas
pedagógicas tradicionais com as muitas possibilidades permitidas pelas tecnologias da informação e
da comunicação, a fim de garantir o atendimento das necessidades e expectativas dos discentes e
do mundo do trabalho. O perfil do professor diante do cenário atual, sinaliza para a necessidade de
uma formação ao longo da vida que renove e propicie a realização da arte de fazer aprender, em
um mundo cada vez mais imprevisível, um contexto de mudanças em ritmo veloz. O estudo
mostra, portanto, que a atual conjuntura desafia os docentes para um processo permanente de
reflexão, flexibilidade, criatividade e ousadia.
Palabras clave: Formação docente, Prática Docente, Formação Profissional, Turismo.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/2

116: O papel dos formadores de professores no ensino da prática docente/ Régis Prates
Resumen:
A formação de professores é uma das linhas investigativas mais exploradas em instituições
dedicadas à pesquisa e formação docente. Nos programas de pós-graduação em Educação os
estudos produzidos na esfera desse eixo temático debruçam-se, em geral, sobre os sujeitos em
formação e sobre as didáticas e pedagogias desenvolvidas em algumas das etapas da formação
docente. Recentemente, embora de modo incipiente, observa-se uma tomada de consciência da
importância dos sujeitos responsáveis por formar os professores e da necessidade de produção de
pesquisas a respeito desses profissionais. O presente trabalho tem como motivação descrever o
papel desempenhado pelos formadores de professores. Mais especificamente, os formadores
designados para estarem presentes em fases onde a prática é orientadora da formação. Agentes
educativos que tem entre suas atribuições o acompanhamento e o auxilio de professores em
formação nas práticas executadas em contexto escolar. Que elaboram e desenvolvem, em conjunto
com os profissionais baseados nas universidades, actividades destinadas aos futuros docentes. E
colaboram na difusão da ideia da escola como um espaço de formação docente. Para isso,
centraremos a atenção nos períodos de estágio (formação inicial) e probatório, onde se encontram
respectivamente, os orientadores cooperantes e os professores acompanhantes que, além de
estarem envolvidos com o ensino prático, representam parte dos formadores de professores em
contexto escolar em Portugal. Essa investigação visa caracterizar aspectos como a identidade, a
formação e a profissionalidade desses sujeitos. Trabalho que contará com uma metodologia de
investigação que busca combinar estudos teóricos e empíricos na intenção de responder questões
como: Quem são esses profissionais? Como realizaram e/ou realizam suas formações? Receberam
formação específica para o exercício da função de formadores de professor? Quais são suas crenças
e atitudes em relação à formação e docência? Em que condições de trabalho são realizadas suas
tarefas? E o que efetivamente fazem? Além de outras que, por ventura, apareçam ao longo desse
estudo que encontra-se em andamento, acolhido como um plano de tese de doutoramento em
Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de
Coimbra.
Palabras clave: Formação de professores, Formadores de professores, Prática docente.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -3

133: Autopoiese: ressignificação do ser humano como ser autônomo e interdependente/
Roque Strieder, Paulino Eidt
Resumen:
Já afirmava Foucault e, ultimamente reforçado por Agamben, que a economia política se pergunta
como governar as pessoas. Esse governar as pessoas implica questionar suas aspirações, seus
medos e suas ansiedades, seus gostos e esperanças. Ou seja, governar para a economia política
significa governar a liberdade dos outros, administrando suas vontades e dirigindo-as para metas
previamente estabelecidas. O resultado dessa lógica é a produção em grande escala de táticas
utilitárias de fabricação de desejos, controle das condutas, normalização dos comportamentos,
regulamentação dos processos de subjetivação junto com a paralisia da obediência. Isso significa
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uma substituição do indivíduo humano e de sua dimensão humana qualitativa, suas percepções
sensíveis, reduzindo as possibilidades da diversidade, uma vez que reduzida à verdade única.
Diante desse complexo problemático nossa intenção consiste em refletir em que medida os
princípios da autopoiese podem reanimar os debates sobre formação humana e firmar resistências
ao conformismo generalizado, tão fortemente expresso pelo individualismo e pela indiferença.
Essa reflexão será desenvolvida tendo os criadores da teoria da autopoiese, os chilenos Maturana e
Varela, como referências maiores, portanto de natureza bibliográfica. Se para a autopoiese os
sistemas vivos são autônomos e suas condutas surgem a partir de seus referenciais e de como
interpretam as influências que recebem do meio, a lógica do conformismo, da obediência e do
governo em demasia, pode ser desativada. Também como aposta epistemológica, a autopoiese tem
como pressuposto ser possível uma formação humana capaz de gerar uma sociedade não mais
ancorada na competição, nas justificativas científicas da subordinação do destino de uma pessoa a
valores transcendentais para conservar a discriminação social a escravidão, a subordinação
econômica e política, individual ou coletivamente. Nossa perspectiva é de que os pressupostos
fundamentais da autopoiese, possam dinamizar reflexões no âmbito da educação e, por uma
educação ética e humanizada, principalmente no que se refere à criação de resistência à captura e
aprisionamento dos desejos e da liberdade de seres humanos capazes de autonomia. Se o nosso
mundo é a nossa visão de mundo, são inúmeras as realidades existentes, e, esse reconhecimento
ao abrir avenidas consensuais, alimenta também um domínio de ações consensuais nas quais
nenhum ser humano é prescindível.
Palabras clave: Educação; Autopoiese; Maturana e Varela.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/2

163: Desafios e tensões de professores de Matemática na dinamização de discussões em
temas da Álgebra/ Cátia Rodrigues, Luís Menezes, João Pedro Ponte
Resumen:
As discussões matemáticas têm vindo a afirmar-se como uma ferramenta do professor para
promover a aprendizagem da Matemática, já que favorecem o envolvimento dos alunos na
apresentação e justificação das suas estratégias de resolução de tarefas matemáticas. Assim, o
professor é responsável pela seleção destas tarefas a apresentar aos seus alunos e pela promoção do
discurso entre eles, com vista à construção de um conhecimento matemático que surja como algo
socialmente partilhado. Para promover as discussões matemáticas, o professor apoia-se no seu
conhecimento didático da Matemática para desempenhar um conjunto de ações de ensino que
intentam envolver os alunos nessa atividade. A dinamização dessas ações gera tensões nos
professores, fundamentalmente, quando procuram conciliar a discussão de ideias matemáticas
importantes com o envolvimento de todos os alunos nessa partilha, já que o discurso gerado
durante uma discussão é marcado por uma grande imprevisibilidade. Os professores precisam de
atuar com flexibilidade na sala de aula, em particular nas ações que desempenham e na forma como
conduzem o discurso, para mais facilmente lidarem ou vencerem essas tensões. Neste estudo,
procuramos descrever, analisar e compreender as tensões que três professores do ensino básico
(lecionando os anos de escolaridade 7 a 9, com alunos maioritariamente de 12 a 14 anos de idade),
integrados num grupo colaborativo, enfrentam na dinamização de discussões coletivas com tarefas
matemáticas no ensino da Álgebra, e como as procuram vencer. A promoção de discussões em
torno de ideias algébricas fornece um contexto relevante para a emergência dos processos de
generalização e de simbolização, aprendizagens essenciais no trabalho da Álgebra neste nível de
ensino.
O estudo, de cunho qualitativo e interpretativo, assenta em estudos de caso de três professores
que integram um grupo colaborativo. Os dados são recolhidos por entrevista, observação
participante das aulas dos professores e das sessões de trabalho colaborativo e análise documental.
Dada a natureza dos dados obtidos, a análise resulta de um processo recursivo que conduz à
construção de categorias formais, apoiadas no quadro teórico.
Os resultados mostram que os professores enfrentam diversos desafios e tensões quando
dinamizam discussões coletivas. Esses desafios e tensões estão relacionados com a forma como
envolvem os alunos na discussão e com as ideias algébricas que fomentam nessa discussão. Os
principais desafios e tensões vivenciados por estes professores emergem quando: os alunos não
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sabem responder às solicitações ou não sabem explicar raciocínios; surgem estratégias não
antecipadas que necessitam de ponderação sobre a sua integração ou não na discussão; é necessário
gerir interesses e gostos diferentes dos alunos pela Matemática; existem alunos que não mostram
interesse em participar na discussão; é preciso decidir que ideias dos alunos são importantes seguir
ou incluir na discussão; é indispensável articular as intervenções dos alunos com a do professor. Os
professores reconhecem na colaboração e na planificação da discussão mecanismos importantes
para os ajudarem a enfrentar esses desafios e tensões desta prática de ensino complexa.
Palabras clave: Discussão coletiva; Ensino da Álgebra; Desafios e Tensões; Discurso.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/2

165: Perceção do papel dos professores cooperantes na formação de futuros professores/
Jorge Pinto, Ana Sequeira
Resumen:
O trabalho apresentado enquadra-se no âmbito do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino
do 1º ciclo do Ensino Básico da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal.
Tem como objetivo central perceber o envolvimento dos professores (professores cooperantes)
que acolhem os estudantes estagiários nas suas turmas, bem como a perceção que têm sobre o seu
papel na formação desses estudantes, o potencial da estadia, destes futuros professores, para o
processo educativo dos seus alunos e ainda os contributos desta experiência para o seu
desenvolvimento profissional.
Assumindo-se um modelo de formação de professores que tem como princípio a consecução de
uma efetiva formação baseada numa alternância interativa, o que conduz, necessariamente, não
só, à construção de parcerias com instituições educativas, e muito em particular com os docentes
do 1º ciclo do Ensino Básico, em cujas salas de aula decorrem os estágios, mas também a um
conhecimento aprofundado do significado dessa função formativa para esses docentes.
Estes estágios com duração, por semestre, de dez semanas são centrais para os estudantes
estagiários poderem construir o seu próprio agir profissional, apoiados por docentes/supervisores
da instituição de formação.
Através de um instrumento que designámos como perfil de competências, pretendemos que os
estudantes o utilizem com um referencial para se saberem situar na construção do seu referencial
profissional pessoal. Este referencial é analisado e debatido com os estudantes no início do ano
letivo, engloba várias dimensões, nomeadamente relacionadas com competências pessoais, sociais,
de gestão da sala de aula, de ensino e linguísticas e é a base para o diálogo entre os estudantes e
supervisores durante os estágios. O mesmo instrumento é também partilhado com os professores
cooperantes, e analisado na perspetiva de qual o seu contributo para o desenvolvimento das
competências em causa, junto dos futuros professores.
Apesar deste trabalho, os contextos de práticas são dominados pelas lógicas de cada professor
cooperante e por vezes. podem não conduzir a um contexto favorável à construção do referencial
profissional de cada estudante, o que provoca algum desconforto entre estudantes, professores
cooperantes e supervisores.
Face ao exposto, a nossa comunicação pretende apresentar um balanço do estudo, ainda em curso,
sobre a perceção dos professores cooperantes sob o seu papel enquanto formadores de futuros
profissionais e a perceção dessas práticas no seu desenvolvimento profissional.
Este estudo insere-se numa abordagem interpretativa, e utiliza como instrumentos de recolha de
dados, um inquérito por questionário a 20 professores cooperantes, bem como entrevistas
aprofundadas a 5 desses professores.
Palabras clave: formação inicial de professores, construção de um referencial profissional pessoal,
o papel do professor cooperante na formação de futuros professores.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/3

184: Automata for STEM in early and primary education: interdisciplinary approaches/
Piedade Vaz-Rebelo, Graça Bidarra, Beatriz Lencastre, Inês Garcia, Oliver Thiel
Resumen:
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Taking as a starting point the need to motivate students in the areas of science and mathematics at
an early age, the Automata for STEM project aims to explore the use of automata (moving toys) as
a strategy to plan and implement contextualized and interdisciplinary activities in STEM. This work
describes a teacher training workshop on the use of automata in education, proposals to
implement them in an interdisciplinary approach and educators attitudes and perspectives.
Automata are fascinating mechanical toys, small kinetic art sculptures. An automata might be seen
as a syncretism between engineering, cultural awareness and artistic expression. Automata are
constituted by two fundamental parts: on the one hand, a figure, or a set of figures, that can
represent an idea or narrative; on the other hand, a mechanism allowing the movement of the
figure (s). A pedagogical approach to use automata in class can be based on the combination of
narratives and mechanical movement toys, using science stories suitable for young children.
Automata can be built to represent characters or scenes in the story. Stories that include Automata
can introduce elementary mathematics, geometry, engineering and physics, geology and other
science contents while enhancing other abilities and attitudes with very affordable equipment made
solely of recycled materials.
Taking in account automata characteristics, some questions were formulated, namely: What is the
potential of Automata to introduce STEM concepts and competences in early education? How can
they be used to implement STEM in a contextualized and interdisciplinary approach in early and
primary education? Which are educators’ and teachers’ proposals a to introduce STEM
competences in early education through automata?
A teacher education participatory workshop has been completed and evaluated. After observing
different automata, participants were challenged to choose one, to experience its construction and
to plan an activity using it, explaining which themes and competences could be explored. Teachers
proposals are presented and analysed as well as their attitudes and perspectives about the potential
of automata for STEM education.
Palabras clave: Automata, STEM, early education
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -3

185: A supervisão pedagógica enquanto processo isomórfico: um estudo de caso/ Rosa
Maria Ramos Novo, Ana Raquel Russo Prada
Resumen:
O estágio, no âmbito da formação inicial de educadores de infância, exige uma abordagem
renovada, uma desconstrução que catalise a mudança, sob pena dos(as) futuros(as) educadores(as)
virem a reproduzir o que viram ser e fazer na docência, que marcou a sua história de vida escolar.
Neste sentido importa, pois, oferecer aos(às) formandos(as) verdadeiras alternativas pedagógicas,
acompanhando-os(as) na descoberta de outras práticas e renovados modos de atuar e exercer a
função de educadores(as). O presente estudo, inserido no contexto da supervisão pedagógica,
procura assim (i) compreender a aprendizagem profissional na sua relação com o contexto
supervisivo e (ii) descrever e compreender o crescimento de uma estagiária, num jardim-de-infância
da rede solidária, tendo como referência a “gramática pedagógica” utilizada no contexto
supervisivo. Do ponto de vista metodológico este estudo situa-se no paradigma qualitativo, assente
num desenho de estudo singular, de tipo descritivo e interpretativo, com recurso a múltiplas
fontes. Especificamente, como processo de recolha de dados procedeu-se a filmagens, a notas de
campo, a entrevistas semiestruturadas e à análise documental. A ética do estudo cumpre-se pela
garantia de anonimato das crianças e pelo anonimato e consentimento informado da estagiária, da
orientadora e da instituição que acolheu a investigação. Os resultados revelam que a gramática
pedagógica e o papel da orientadora foram determinantes na reformulação das ideias prévias da
estagiária. Torna-se evidente que, de uma pedagogia transmissiva tradicional, assente na convicção
da lógica dos saberes que ignoram a criança como sujeito de direitos, a estagiária foi evoluindo para
uma pedagogia de respeito, de participação para e com as crianças. De um modo geral conclui-se
que o orientador deve criar um contexto social promotor da interpessoalidade que permita a
aquisição do conhecimento a nível intrapessoal, esperando que a estagiária, isomorficamente, o
faça com as crianças.
Palabras clave: Supervisão pedagógica, aprendizagem profissional, formação inicial, educação de
infância
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Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/3

195: EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA E FORMAÇÃO DE
PROFESSORES: IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA DOCENTE NO 1.º
CICLO DO ENSINO BÁSICO/ Ana Paula Cardoso, Ana Sofia Costa, João Rocha
Resumen:
A Educação para a Cidadania constitui um dos principais desafios da formação de crianças e jovens
nas sociedades em acelerado processo de globalização neste decénio (UNESCO, 2015) e requer,
por parte dos docentes, a mobilização de um conjunto de saberes e competências próprios. Apesar
de esta ser uma área disciplinar que faz parte do currículo ela é, muitas vezes, desvalorizada na
prática pedagógica no 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB). Importa, pois, conhecer o grau de
preparação dos professores para abordar as questões da cidadania, a relevância que estes atribuem
à formação inicial e contínua neste âmbito, bem como os aspetos e/ou conteúdos que gostariam
de ver abordados em ações de formação contínua, tendo em vista o desenvolvimento de
competências cidadãs nas escolas. Para dar resposta a estes objetivos, foi efetuada uma investigação
transversal, de caráter descritivo, recorrendo ao inquérito por questionário como técnica de
recolha de dados. O estudo abrangeu uma amostra não probabilística de 91 professores do 1.º CEB
do concelho de Viseu, maioritariamente do sexo feminino e com idades compreendidas entre os 35
e os 64 anos. No que concerne aos resultados obtidos, a esmagadora maioria dos professores
nunca frequentou ações de formação relacionadas com a Educação para a Cidadania,
reconhecendo que há aspetos do seu trabalho que poderiam ser melhorados através da frequência
das mesmas, tratando temas relativos ao conhecimento didático dos professores e gestão de
conflitos em sala de aula. As sugestões apresentadas pelos professores para promover
aprendizagens significativas nesta área são um importante contributo desta investigação,
destacando-se a aposta na formação (professores e pais/encarregados de educação) e na
dinamização de iniciativas que promovam o envolvimento da comunidade educativa e de outros
intervenientes, numa lógica de trabalho cooperativo e/ou colaborativo. Este estudo permite
sensibilizar a comunidade científica para a importância da formação contínua na melhoria e
inovação pedagógica ao nível da Educação para a Cidadania. Em particular, os dados apresentados
dão a possibilidade aos docentes de poderem refletir sobre a importância e implicações que a
formação contínua tem, ou poderá ter, na sua prática pedagógica, a fim da escola ser capaz de dar
resposta às atuais exigências de mudança da sociedade.
Palabras clave: Educação para a Cidadania, 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB), currículo,
formação de professores, perspetivas dos professores.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/3

197: PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DE BIOLOGIA E QUÍMICA
SOBRE METODOLOGIAS UTILIZADAS NO ENSINO DAS LIGAÇÕES
QUÍMICA/ Paula Regina Melo Meotti paula, Carolyne Cristina da Silva Gomes carol,
Felipe Augusto Marques de Freitas Felipe
Resumen:
Este estudo teve como objetivo analisar as abordagens de ensino utilizadas pelos estudantes
concluintes do curso de Licenciatura dupla em Ciências: Biologia e Química do Instituto de
Educação, Agricultura e Ambiente(IEAA) acerca do conteúdo Ligações Químicas. O método para
a coleta dos dados foi por meio de um questionário semiestruturado destinado aos finalistas do
curso de Biologia e Química do IEAA para conhecer as metodologias aplicadas por estes futuros
profissionais da educação no período de regência, tendo em vista a importância desta etapa para a
formação profissional. As análises dos dados foram qualitativas, buscando reconhecer elementos e
significados relevantes para a compreensão do objeto de estudo, tendo como pressuposto refletir
sobre as metodologias no ensino de química. Os resultados da pesquisa apontaram que os futuros
profissionais reconhecem dificuldades ao abordar a temática ligações químicas por se tratar de um
conteúdo muito teórico e por falta de recursos nas escolas, tornando-se essencial a utilização de
abordagens contextualizadas e inovadoras. Os discentes finalistas quando questionados sobre qual
metodologia utilizou ao ministrar o conteúdo ligações química, as respostas estiveram centradas no
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ensino tradicional e atividades lúdicas, nesse pressuposto é importante considerar que o ensino
lúdico é um aliado do professor, uma vez que prioriza aprendizagem de um conteúdo de forma
espontânea e prazerosa. Vale ressaltar que durante a graduação os estudantes são incentivados a
produzir métodos de ensino inovadores, trazendo metodologias novas para o ensino e
aprendizado, porém quando adentram no ambiente escolar deparam-se com uma realidade
diferente do que é conduzido em seu período de formação, uma vez que existe um sistema
metodológico (currículo prescrito da escola) a ser cumprido, ocasionando no aluno regente vários
desafios que muitas vezes podem impossibilitar a execução dos ensinamentos passados durante a
graduação. Porém, é necessário mudança nesse cenário, buscando propostas que possibilitam a
compreensão de conteúdo baseado em contextualizações, ludicidade, utilizações de materiais de
baixo custo, hipermídia, entre outros que permitam refletir sobre o que de fato é inovação no
ensino.
Palabras clave: Ensino de Química. Metodologias. Regência.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/2

219: A (re)construção de um referencial curricular integrado para o PROEJA:
contribuições para o desenvolvimento profissional docente./ Francy Izanny de Brito
Barbosa Martins
Resumen:
O presente artigo situa-se no âmbito científico dos estudos curriculares realizados no doutoramento
em desenvolvimento curricular na Universidade do Minho/Portugal, tendo em vista um recorte
situacional dentro da Tese denominada “Do Currículo Prescrito ao Currículo em Ação no
PROEJA Técnico: a (Re)Construção de um Referencial Curricular Integrado para o IFRN”, que
investigou três domínios fundamentais – a integração curricular, a educação profissional de jovens
e adultos e a inovação educacional, no estudo do Programa de Integração da Educação Profissional
com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), tendo como
lócus da pesquisa o seu desenvolvimento no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia
do Rio Grande do Norte (IFRN) do Brasil. Desse modo, propõe-se descrever e avaliar – para
poder compreender, o modo como as diretrizes político-curriculares de âmbito nacional sobre o
PROEJA se concretizam no Projeto Político-Pedagógico (PPP) desta Instituição e no seu
desenvolvimento nas práticas curriculares, com o fim de evidenciar os pontos críticos do seu
funcionamento, e, em especial, de uma das categorias analisadas, a saber: o desenvolvimento
profissional docente. Para isso, a partir do estado da arte sobre a temática em questão foi elaborado
um referencial teórico-metodológico que pretendeu constituir-se como quadro de referencia, tanto
para sustentar a metodologia no estudo empírico desenvolvido, como para idealizar a proposta de
(re)construção curricular que resultou do processo de investigação. A metodologia utilizada foi de
abordagem mista, com caraterísticas de estudo de caso de pendor descritivo e avaliativo,
abrangendo sete campi do IFRN, para o qual foram utilizados como instrumentos fundamentais de
recolha de dados: a análise documental, o questionário e a entrevista. Na discussão global dos
resultados recorreu-se à triangulação por meio do cruzamento das análises parciais de dados
provenientes das diferentes fontes e procedimentos de recolha utilizados, com o intuito de alcançar
respostas para os questionamentos iniciais que guiaram o processo investigativo. A discussão dos
resultados referidos ao desenvolvimento profissional docente apontou para uma inadequação em
nível da sua concretização nas práticas pedagógicas, relativamente às características e às
necessidades da população (jovens e adultos), para o que contribui tanto a falta de uma formação
especifica dos professores, como o tipo de organização e gestão desta modalidade na Instituição. A
discussão dos resultados encontrados em confronto com o PPP permitiu apresentar uma
(re)construção do referencial curricular integrado para o Programa, de modo a contribuir para a sua
transformação e inovação.
Palabras clave: Desenvolvimento profissional docente; Educação de jovens e adultos; Integração
curricular; Inovação educacional.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/1
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234: Supervisão Pedagógica em contexto de Prática de Ensino Supervisionada: o olhar
dos/as formandos/as sobre o papel do/a supervisor/a/ Maria do Céu Ribeiro, Telma
Queirós
Resumen:
O presente estudo tem como objetivo geral contribuir para aprofundar o conhecimento sobre o
processo de supervisão pedagógica em contexto de formação inicial de educadores/as (Educação
Pré-Escolar) e professores/as do 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB) e Matemática e Ciências
Naturais no 2.º CEB Ciclo. Dada a importância desta fase da formação e a relevância do papel do/a
supervisor/a pedagógico/a na mesma, parece-nos pertinente conhecer as perceções dos/as
estagiários/as sobre o trabalho do/a supervisor/a em contexto de prática de ensino supervisionada.
Este estudo realizou-se na Escola Superior de Educação de Bragança, tendo como público-alvo 25
estagiários/as do 2º ano do curso de Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do
Ensino Básico e, ainda, do Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Matemática e
Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico /ano letivo 2018/2019), integrando os níveis de
formação para a Educação Pré-Escolar, 1.º e 2.º Ciclos de Ensino Básico. Trata-se de um estudo
qualitativo de natureza descritiva e interpretativa, que utilizou um questionário de questões abertas,
para a recolha de dados. Para a análise dos dados recorremos à análise de conteúdo, tendo como
base as seguintes categorias: i) Conceções de supervisão pedagógica; ii) Processo de supervisão
pedagógica e; iii) Papel e competências do/a supervisor/a. Os resultados obtidos mostraram que
os/as estagiários/as destacam o impacto dos princípios de promoção da autonomia e da capacidade
de refletir sobre as situações pedagógicas como aspetos importantes na sua aprendizagem como
futuros/as educadores/as e professores/as. Apesar das dificuldades inerentes ao tempo de estágio,
estes/as destacam, no processo de orientação da sua prática pedagógica, princípios, e atitudes, de
inter-relação, cooperação, colaboração e de apoio, considerando que estes são elementos que
suportam a orientação e supervisão que têm vivenciado e que caraterizam como próxima e
disponível. Em suma, preconizam uma conceção de supervisão pedagógica de caráter reflexivo
valorizando, nesse processo, princípios de cooperação, colaboração, apoio, disponibilidade,
proximidade e autonomia de todos os intervenientes.
Palabras clave: perceção; professor/a-estagiário/a; supervisor/a; Prática de Ensino
Supervisionada.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/1

137: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES COMO CATALISADOR DA
INCLUSÃO ESCOLAR/ Mónica Simão Mandlate
Resumen:
A formação de professores como catalisador de inclusão escolar fortalece competências e
habilidades, convicções e atitudes educativas que resgatam o papel e a missão da escola no século
XXI. A formação equilibra os objetivos educacionais e as competências profissionais, evitando
assim, o fracasso das reformas e as inovações curriculares pregadas e não praticadas. A pesquisa
quant-qualitativo que integrou o estudo de caso com amostra global de (N=369) indivíduos dos
quais (N=285) professores questionados; (N=35) formadores entrevistados e 50 professores
observadas suas aulas. Trata-se de uma reflexão no quadro de integração de crianças marcadas por
situações graves de exclusão escolar. Mudanças radicais nas políticas educativas e o compromisso
educacional para Moçambique são um imperativo incontornável para combater a exclusão social.
Palabras clave: Formação; Professores; Inclusão; NEE
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/2

225: Propuesta científica de innovación con perspectiva de género dirigida a futuros/as
maestros/as de EDUCACION INFANTIL/ Yolanda Golías Pérez, Juan Carlos
Rivadulla López
Resumen:
Se presenta una propuesta de innovación didáctica con perspectiva de género que ha sido llevada a
cabo con alumnado de segundo curso del Grado de Educación Infantil de una Universidad del
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norte de España durante el curso 2017-18 en la asignatura Enseñanza de las Ciencias de la
Naturaleza. El alumnado debe diseñar, desarrollar, poner en práctica y evaluar dicha propuesta
con perspectiva de género dirigida al alumnado de Infantil (3-6 años). El objetivo de este trabajo es
describir la AAD y analizar las valoraciones de los futuros /as maestros/as en relación a: el grado
de dificultad de la AAD, el grado de interés para su formación como futuros maestros/as, su
visón sobre lo aprendido en relación a las ciencias desde un punto de vista científico y/o didáctico
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su percepción personal en relación la necesidad de la
alfabetización científica con perspectiva de género desde edades tempranas. Para ello, deben
diseñar un cuento sobre una científica elegida previamente: Jane Goodall (seres vivos), Vera Rubin
(astronomía), etc. A continuación, diseñan actividades experimentales cuyo hilo conductor será el
tema del cuento. Las actividades han de contribuir al desarrollo de contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales propios del aprendizaje científico y a alcanzar objetivos de ciencias
adecuados a la etapa de educación infantil. Finalmente, tras la puesta en práctica se valoran sus
actuaciones favoreciendo la reflexión grupal y el análisis de su práctica educativa. En este estudio
participaron 15 grupos de 4-5 integrantes cada uno. Teniendo en cuenta la finalidad del trabajo se
optó por un enfoque metodológico cualitativo, mediante un cuestionario individual como
instrumento de recogida de datos con preguntas abiertas y cerradas (escala tipo Likert de 1 a 5)
dirigido a los 58 participantes. Se analizaron las valoraciones de los futuros /as maestros/as a través
de sus reflexiones individuales. En el análisis de las respuestas abiertas se requirió la utilización de la
categorización, que se basó tanto en el marco teórico establecido, como empíricamente en las
respuestas de los participantes. A la vista de los resultados obtenidos se puede destacar que el
alumnado otorga un grado de dificultad medio a la AAD siendo en los aspectos didácticos (puesta
en práctica) y científicos (transposición didáctica) en los que han encontrado mayor dificultad, pero
es precisamente la puesta en práctica de la AAD lo que hace que sea una actividad motivadora y
considerada como útil ya que les permite acercarse a la realidad de la práctica docente, por ello es
considerada de un gran interés para su formación. La enseñanza de las Ciencias en los Grados de
Educación debe implicar al futuro maestro/a que desarrolle habilidades y dotarle de recursos
didácticos y conocimientos científicos para facilitarle el proceso de transposición didáctica ya que
para ellos/as entraña dificultad. Por último, teniendo en cuenta que el alumnado en formación
inicial no muestra un interés inicial hacia la Ciencia es responsabilidad de los docentes del grado
despertar dicho interés a través de propuestas motivadoras, útiles, que despierten la curiosidad y
favorezcan la autonomía.
Palabras clave: propuesta científica, perspectiva de género, educación infantil, docencia
universitaria
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/1

252: El laboratorio abierto de la Domus como recurso formativo para el futuro docente de
secundaria/ Yolanda Golías Pérez, María Susana García Barros, Juan Carlos Rivadulla
López
Resumen:
Los museos científicos interactivos han experimentado una profunda transformación desde sus
inicios hasta convertirse en generadores de recursos educativos a favor del conocimiento científico
y en interacción con la propia sociedad. La red de museos científicos coruñeses es una institución
de carácter interactivo y educativo de titularidad pública. Desde sus inicios este complejo
museológico, es concebido más allá de su impacto como lugar de atractivo turístico para la ciudad
en la que se ubica, se considera un espacio con una función divulgativa y educativa pero también
social. Por ello se desarrollan diversas iniciativas, en colaboración con centros escolares de distintos
niveles, como los talleres innovadores del laboratorio abierto de la Domus que el profesorado ha
de saber integrar en sus propuestas de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de este trabajo es evaluar
una propuesta formativa dirigida a los futuros/as profesores/as de secundaria. En dicha propuesta
se pretende que estos/as vivencien un taller concreto propuesto por el museo - Ingeniería Genética.
Participa en la investigación contra la ateroesclerosis - e identifique los aspectos clave que dicho
taller permite tratar con su hipotético alumnado del último curso de la ESO. La dinámica formativa
se desarrolló en tres momentos: a) Pre-visita: se presenta el taller de “Ingeniería Genética” en el aula
destacando aspectos teórico-conceptuales básicos (la ateroesclerosis,
colesterol,
dianas
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terapéuticas, gen, plásmido, etc.). b) Durante la visita: se desarrolla el taller realizando las tareas tal
y como las llevan a cabo los alumnos/as de la ESO que acuden al museo. c) Post-visita: se hace una
reflexión didáctica grupal centrada en las ideas clave que se podrían/deberían trabajar con el
alumnado de secundaria. Posteriormente, los participantes hacen entrega de un resumen individual
de la reflexión realizada. Teniendo en cuenta la finalidad del estudio se optó por un enfoque
metodológico cualitativo en el que participaron 18 alumnos/as del Master de Profesorado de
Secundaria del curso 2018-19 de una universidad del norte de España. En el análisis se requerirá la
utilización de la categorización, que se basará tanto en el marco teórico establecido, como
empíricamente en las respuestas de los/as participantes. Se analizan las reflexiones individuales y
para ello se elabora un dossier de análisis en el que se tendrá en cuentan los siguientes aspectos
clave que hacen referencia a: el contenido conceptual (ateroma, colesterol, macrófago, diana,
etc.); el proceso científico técnico con el que se desarrolla el taller (transformación, crecimiento y
cultivo de bacterias, aislamiento plasmídico, etc.); el trabajo científico en una investigación
biomédica (investigación y documentación científica previa al trabajo de laboratorio, trabajo en red
con otros laboratorios y hospitales, etc.); el medioambiente (gestión de residuos químicos y
biológicos, normas de seguridad en laboratorio, etc.) y la relación CTS (Ciencia-TecnologíaSociedad) o repercusión social de la ciencia (conocer el papel que desempeña la investigación
biomédica en nuestras vidas). Los resultados obtenidos revelan que los futuros docentes consideran
aspectos claves los referidos sobre todo a contenidos conceptuales y procedimentales mientras que
en menor medida a las referencias ambientales o la repercusión social que tiene la investigación
científica.
Palabras clave: laboratorio abierto, educación científica, taller experimental, docencia
universitaria, ingeniería genética
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/1

269: TORNAR-SE PROFESSOR: MOTIVAÇÕES DE PROFESSORES
BACHARÉIS PARA A DOCÊNCIA/ Rejane Bezerra Barros, Isabel Maria da
Torre Carvalho Viana, Betania Leite Ramalho
Resumen:
O presente trabalho resulta de uma investigação científica realizada junto a professores bacharéis e
gestores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Brasil,
tendo como objetivo apresentar um recorte dos resultados. Os professores bacharéis são
profissionais graduados ou pós-graduados em áreas específicas do ensino técnico e tecnológico,
cuja maioria assume a docência sem a formação orientada para o ensino e sem experiência no
exercício da profissão. Tendo como objeto a formação e atuação docente, o estudo buscou analisar
a visão dos professores bacharéis sobre a dimensão profissional da docência e as interfaces entre a
formação profissional inicial e a atuação como docente. A partir da Lei n. 11.892/2008, os
Institutos Federais assumiram nova institucionalidade com ampliação da sua função social na
condição de instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi,
integrantes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Nesse contexto, os
professores lecionam em diferentes modalidades e níveis de ensino. A partir do enquadramento
teórico que sustenta o estudo, parte-se da premissa que a formação docente pressupõe
conhecimentos e saberes inerentes à docência como profissão. São esses conhecimentos, saberes e
experiências que implicam na construção da identidade docente e no processo de desenvolvimento
profissional, enquanto professor. Seguindo-se a abordagem da pesquisa qualitativa e quantitativa,
foi realizada uma pesquisa do tipo estudo de caso, na qual se recorreu à análise documental,
questionário, entrevista e grupo focal. Para o tratamento e análise dos dados quantitativos, tomouse como base a estatística descritiva. A análise dos dados qualitativos está embasada na análise de
conteúdo, tendo sido utilizado o NVivo10 como software de apoio, de forma a favorecer a
organização e sistematização dos dados no processo de categorização. O estudo apresenta oito
categorias de análise, algumas pré-existentes e outras emergentes, são elas: a) Motivação para a
docência; b) Identidade profissional; c) Atuação na docência; d) Atuação na gestão; e) Dimensão
pedagógica na gestão do currículo; f) Desenvolvimento profissional; g) Saberes necessários à
docência; e h) Aposta na formação contínua. Destaca-se, neste trabalho, a categoria denominada
Motivação para a docência. Os resultados da pesquisa mostram que os principais motivos
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apontados pelos participantes para a escolha da docência são, principalmente, a satisfação em
ensinar; a estabilidade da carreira; a influência de outrem; a influência da carreira acadêmica na pósgraduação e a oportunidade (o acaso). Considerando-se o problema abordado, a partir da voz dos
inquiridos o estudo sinaliza para a necessidade de a Instituição implementar um programa de
formação pedagógica dos professores, na perspectiva da formação continuada no contexto do
trabalho, de forma a favorecer uma melhor compreensão e domínio da profissão na atuação
docente.
Palabras clave: Formação docente, Educação Profissional e Tecnológica, Motivação para a
Docência, Desenvolvimento profissional, Professores bacharéis.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/2

271: Desenvolvimento profissional docente na educação superior: uma rede de
conhecimentos, compromissos e práticas/ Nadja Maria Lima Costa, Ana Maria Costa e
Silva
Resumen:
A presente comunicação abrange contextos e concepções críticas de desenvolvimento profissional
docente no âmbito da educação superior tecnológica, um modelo de cursos de nível superior
presente na política educacional brasileira desde os anos 1990. Decorre de investigação realizada no
doutoramento em Ciências da Educação, na área de desenvolvimento curricular da Universidade
do Minho. Um dos objetivos deste estudo centrou-se em refletir sobre concepções e práticas
instituídas relativas ao desenvolvimento profissional de professores que atuam no nível superior
tecnológico. Realça concepções e práticas articuladas e fundamentadas enquanto um processo de
constituição contínua dos sujeitos em seus espaços profissionais. Respalda-se em compreensões que
conectam formação, identidade e contextos pessoais, profissionais/carreira e de políticas
educacionais. Tem como principal finalidade destacar práticas contemporâneas que correspondam
às necessidades curriculares e aos contextos pedagógicos inerentes à proposta curricular e ao
desenvolvimento curricular dessa oferta educacional. A pesquisa se inscreve no paradigma
qualitativo, numa abordagem compreensiva, baseada em referencial multimetódico e recorre à
categorização emergente, que envolve compreensões de sentidos e a triangulação entre o
referencial teórico selecionado e narrativas de docentes. Os sujeitos da investigação são professores
atuantes no Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios (CSTCE), de um instituto
superior tecnológico do Brasil. Os resultados sinalizam para concepções e práticas de
desenvolvimento profissional docente no ensino tecnológico, correlatas às demais necessidades da
docência do ensino superior, em âmbitos curriculares, individuais e coletivos. Implica dimensões
pessoais, profissionais e administrativas, conformando uma rede de relações. Destaca-se como
particularidade da reflexão proposta a centralidade na compreensão da docência como um ofício
complexo, que requer dos professores a convivência em estruturas e práticas permanentes de
formação e de problematização da realidade educativa. Institui o desenvolvimento profissional
docente como movimento permanente entre o fazer e a reflexão sobre esse fazer, de modo
sistematizado e colaborativo.
Palabras clave: desenvolvimento profissional docente, educação superior e práticas pedagógicas.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/2

270: Características de los Programas de formación de maestros en servicio: Un mirada a
la formación situada/ Hernando Bayona-Rodríguez, Oscar Alexander Ballén Cifuentes,
Luis Alejandro Baquero Garzón, Ana María Acero Cortés
Resumen:
Existe una creciente literatura que indica que el factor más importante en el desarrollo de
aprendizajes de los estudiantes, una vez se descuentan factores contextuales y socioeconómicos, es
la calidad del maestro. La calidad del maestro puede incluso superar dificultades derivadas de las
carencias de infraestructura y de recursos educativos. Existe una tensión sobre el tipo de formación
que deben recibir los docentes para mejorar su calidad y el momento de la trayectoria profesional
en que debería darse. Particularmente en Latinoamérica, la profesión docente es poco atractiva y es
difícil que los estudiantes bachilleres quieran ingresar a ella. Esto se ve estrechamente relacionado
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con el tipo y calidad de formación que estos futuros docentes reciben, pues generalmente son las
carreras con menores requisitos y costos. Por su parte, la formación en ejercicio es muy variada y
tiene múltiples propósitos, tales como resolver carencias en lo disciplinar o lo pedagógico,
actualizar en los referentes curriculares nacionales, renovar a los docentes en políticas sobre nuevas
cátedras, entre otros. Cada vez es más relevante la formación en ejercicio por dos razones: i).
Permite corregir las falencias de la formación inicial. ii) Debido a que los docentes tienen una gran
estabilidad laboral y su vinculación es por una gran cantidad de tiempo, es necesario actualizaciones
periódicas.
La presente investigación indaga sobre las características de los programa de formación de docentes
en ejercicio, particularmente aquellos que tiene un componente de acompañamiento situado (in
situ). Para esto, empleamos una metodología en dos fases. Primera, usa herramientas de la revisión
sistemática de la literatura para referenciar los documentos que serán objeto de análisis, en donde
se han usado como criterios de selección: nivel regional o nacional, tener componente de
acompañamiento situado, estar referenciado en artículos científicos y estar descrito en documentos
oficiales. La segunda fase considera un análisis riguroso de cada programa, en el que se extrae
información que alimenta un cuadro de categorías. El ejercicio analiza los objetivos de los
programas, criterio de priorización de los maestros a acompañar, tiempo total del proceso de
formación, si cuenta con un currículo, estrategias formativas previstas, intensidad horaria del
acompañamiento situado, actividades a realizar durante el acompañamiento, si cuenta con apoyo
del sector privado u organizaciones de la sociedad civil, si tiene evaluaciones rigurosos, entre otras.
De manera preliminar hemos encontrado que la mayoría de programas no cuentan con un
currículo, se concentran en una oferta brindada por institutos gubernamentales, es variada en
temática y niveles de formación, se presenta asociación con las facultades de educación de las
universidades del país y muy pocos programas tienen evaluaciones rigurosas.
Palabras clave: formación docente, prácticas pedagógicas, formación docentes en servicio,
acompañamiento situado.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/2

276: Olhares dos professores sobre o valor pedagógico do humor gráfico para ensinar
Matemática/ Luís Menezes, Floriano Viseu, Pablo Flores
Resumen:
O humor e o ensino da Matemática são duas atividades sociais relevantes que não vemos,
frequentemente, associadas. Para alguns, a seriedade do ato de ensinar é incompatível com o
recurso ao humor com fins pedagógicos. Contudo, nos últimos anos têm surgido materiais que
procuram tirar parido de um tipo particular de humor, o gráfico, que se baseia em banda
desenhada alusiva à Matemática. É disso exemplo, uma tira de Hagar, o terrível, de Chris Browne,
em que no primeiro quadro observamos Vikings, liderado por Hagar, a serem atacados por uma
chuva de flechas. Hagar ordena, então, ao seu ajudante, que conte até 10 antes de atacarem. No
quadro seguinte, somos surpreendidos pela estranha forma de contagem adotada, recorrendo a
frações, em oitavos: “1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8…”. O humor ocorre quando o leitor encontra a
racionalidade desta forma de contar, e, percebendo que ela decorre de querer atrasar a entrada em
combate, por medo.
Por isso, considerámos importante averiguar se os professores portugueses que ensinam
Matemática desde o ensino primário (1 a 6 anos de escolaridade) até ao ensino superior (> 12 anos
de escolaridade) valorizam o humor para ensinar a disciplina e se o utilizam nas suas aulas. Para
isso, inquirimos, por questionário, 601 professores portugueses (595 respostas validadas),
maioritariamente do género feminino (82%) e do ensino primário (57%), com idade média 47, 3
anos e tempo médio de serviço 23 anos. Para esta comunicação, selecionámos três das questões,
duas de resposta fechada (1. “O ensino da Matemática é compatível com o recurso ao humor?” 2.
“Utiliza, algumas vezes, nas suas aulas, o humor para ensinar Matemática?”) e uma de resposta
aberta (3. “A situação seguinte é uma tira humorística retirada de uma publicação para professores
para ser explorada no 5º ano. Comente o valor pedagógico que, eventualmente, lhe reconhece.”).
A tira apresentada em 3) é a de Hagar, descrita anteriormente. Para a análise da questão 3, ,
recorremos ao modelo do conhecimento didático de Ponte (2012), para compreender que
domínios são invocados para apreciar o valor pedagógico da tira. Os resultados revelam que quase
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todos os professores (97%) consideram o humor compatível com o ensino da Matemática e cerca
de metade deles diz utilizá-lo “regularmente” (54%). Em relação à terceira questão, a quase
totalidade dos professores considera que a tira é engraçada e tem valor pedagógico. Na justificação
desta afirmação, revelam essencialmente conhecimento relativo à Matemática, enunciando temas
que poderiam ser ensinados. O conhecimento relativo aos alunos e à aprendizagem, em associação
ao conhecimento das práticas letivas, tem bastante visibilidade nas respostas, surgindo o humor
como meio de levar os alunos a pensar, dialogar e discutir matematicamente, tanto para introduzir
temas como para consolidar outros. O quarto domínio do conhecimento didático, relativo ao
currículo, tem pouca expressão, havendo, contudo. alguns professores que consideram que estas
propostas humorísticas são inviáveis face aos atuais programas.
Palabras clave: Matemática; Humor; professores; conhecimento didático.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/2

290: EL APRENDIZAJE-SERVICIO Y EL DESARROLLO DE LA
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL: LA CONSOLIDACIÓN DE
UN PROYECTO/ Alexandre Sotelino-Losada, Jose Eugenio Rodríguez-Fernandez,
Igor Mella-Núñez
Resumen:
El proyecto EXCORAS (Expresión Corporal y aprendizaje-servicio) nace en el curso 2016/2017
asociado a la asignatura rotulada como “Didáctica de la Expresión y Comunicación Corporal”, de
carácter optativo para alumnado de cuarto curso del Grado en Maestro de Educación Infantil en la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela. El proyecto
tiene por finalidad mejorar el conocimiento de la realidad social y educativa vinculado al ámbito de
la expresión corporal haciendo uso de la metodología experiencial aprendizaje-servicio.
Específicamente, se proponen los siguientes objetivos a alcanzar con los estudiantes:
- Familiarizarse con el significado educativo de la expresión corporal y la aplicabilidad que tiene en
la educación infantil, dada su importancia para un desarrollo evolutivo óptimo del ser humano
durante los primeros años de vida.
- Ser capaces de estructurar los contenidos, las metodologías y los elementos de evaluación que
hacen referencia a la expresión corporal, ubicándolos dentro de los procesos educativos propios de
la educación infantil.
- Establecer vínculos de colaboración con entidades sociales con el fin de contribuir a que puedan
desarrollar actividades lúdicas y educativas para niños de tres a seis años.
Para ello, se ofrece al alumnado participante la posibilidad de poner en práctica todos sus
conocimientos sobre didáctica y expresión corporal en un contexto real para mejorar su formación
como docentes, así como de colaborar con la Asociación Cultural Recreativa Os Tilos (entidad sin
fin de lucro) en la organización y desarrollo de actividades lúdico-educativas para sus usuarios/as de
3 a 6 años. De este modo, se unifica en un solo proyecto el desarrollo de competencias técnicas
propias de la materia y la titulación, junto con la consolidación de habilidades sociales, relacionales
y cívicas. Precisamente, lo que este trabajo pretende es mostrar el desarrollo de competencias
cívico-sociales en estudiantes universitarios que participan en un proyecto de estas características.
Además, comparamos a alumnos/as participantes y no participantes en la citada modalidad
formativa, haciendo uso de un cuestionario aplicado al finalizar la asignatura, elaborado en el
marco de un proyecto del Plan Nacional de I+D+I (EDU2013-41687-R), lo cual nos ha de
permitir ver las diferencias entre los grupos de estudiantes.
En definitiva, terminamos señalando que los alumnos/as que participan en experiencias de esta
índole incrementan sus oportunidades de adquirir una serie de competencias de corte relacional y
cívico-social, de apreciable importancia para su formación práctica y el desarrollo de estructuras
sólidas de aprendizaje. Además, se amplía el espectro de la transferencia universitaria, implicando
en esta dinámica al propio alumnado que desarrolla una responsabilidad profesional y social, que
en última instancia redundará en una mejor formación.
Palabras clave: aprendizaje-servicio, didáctica, formación del profesorado, expresión corporal,
educación física
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/3
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305: ¿Tiene sentido construir un Marco Profesoral en Colombia?/ Oscar Alexander
Ballen Cifuentes, Jenifer Andrea Alvarez Hernandez, Hernando Bayona Rodriguez
Resumen:
Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en Latinoamérica. La calidad de la educación
es uno de los elementos que incide en esa desigualdad. La literatura muestra que una vez los
estudiantes ingresan a la escuela, el factor más importante es el maestro. Esto pone de relevancia el
rol que tiene el docente, no solo como aquellos que deben enseñar una materia o contenido, sino
como el factor detonante de los cambios sociales. Es por ello que uno de los factores asociados a la
calidad de la educación más relevante, es la calidad de sus docentes.
Es fundamental el compromiso que los docentes logren asumir sobre sus prácticas de enseñanzaaprendizaje, ya que se ha encontrado que los maestros tienen grandes debilidades en al menos tres
aspectos: tienen poco manejo de contenidos; carecen de manejo de grupo y presentan
desmotivación y baja autopercepción de su profesión y rol. Esto pone de manifiesto la necesidad de
generar intervenciones costo efectivas para mitigar estas debilidades.
De esta manera, el marco profesoral es una iniciativa que tuvo sus inicios en el Seminario de la
Buena Enseñanza, que nació como una iniciativa de aportar soluciones a las problemáticas de
formación docente. Usando nuestra experiencia en diferentes campos y el conocimiento sobre los
marcos de enseñanza en el mundo, decidimos crear un programa muy sencillo, fácil de replicar,
económico y de alto impacto, que transforme las prácticas educativas de los profesores y su
concepción hacia la profesión docente.
Decidimos probar el programa con una población que realmente requiriera del apoyo y que no
tenga acceso a este tipo de iniciativas. En Bogotá existe un considerable número de colegios que
son invisibles para la política pública y para las organizaciones sociales, los cuales fueron nuestra
población objetivo. Estos colegios invitados a participar, se caracterizan por estar ubicados en
sectores marginados y tener bajo desempeño educativo. Así, se formaron 70 maestros que impactó
en cerca de 7000 niños de 34 colegios de Bogotá, y mostró tener un gran impacto en los
participantes con cambios personales e interiores. Cambiaron sus prácticas pedagógicas; se hicieron
más conscientes de su rol como maestros; mejoraron su autopercepción y los resultados de los
estudiantes.
Teniendo en cuenta los resultados anteriores y partiendo de la premisa de que los sistemas
educativos que más han mejorado en los últimos años, han desarrollado como parte de sus
estrategias educativas, procesos mancomunados en la creación de Marcos de Enseñanza. Se
considera que la construcción colectiva de un Marco Profesoral para Colombia puede contribuir
enormemente con la tarea de mejorar la calidad educativa y la disminución de las brechas sociales.
La intención es lograr validar a nivel nacional este programa base junto con la participación de 120
mil maestros del país, para reflexionar respecto a las prácticas de enseñanza-aprendizaje y el
quehacer docente, con el objetivo de convertirlo en un referente de pensamiento pedagógico
contemporáneo para los docentes del país, interesados en sus prácticas.
Palabras clave: Calidad educativa, prácticas enseñanza-aprendizaje, marcos.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/3

312:
EL
CURSO
DE
ESPECIALIZACIÓN
EN
FORMACIÓN
PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA DE LA USC: LA EXPERIENCIA
FORMATIVA DEL FUTURO PROFESORADO TÉCNICO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL/ Eva María Barreira Cerqueiras, Mari Carmen Caldeiro Pedreira,
M. Carmen Sarceda Gorgoso
Resumen:
El Curso de Especialización en Formación Pedagógica y Didáctica del Profesorado Técnico de
Formación Profesional es una de las acciones formativas propias que oferta la Universidad de
Santiago de Compostela (USC), cuya singladura comienza en el curso académico 2017/2018. Nace
ante la necesidad de dar una respuesta social y legal a las demandas del colectivo de titulados
Técnicos de FP que, dada su trayectoria formativa y titulación, no tienen la posibilidad de acceder
al Máster de Formación del Profesorado de Secundaria y Formación Profesional y, en
consecuencia, no podían obtener la habilitación legalmente requerida en la Ley Orgánica de
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Educación (LOE) del año 2006, para el acceso a la docencia en el sistema público y privado de
educación.
Aunque otras instituciones universitarias españolas ya recogían entre su oferta académica cursos
similares a este, lo cierto es que en Galicia dicha oferta se reducía a las acciones que la UNED
desarrolla en esta materia, no sin ciertas vicisitudes para el colectivo interesado.
Ante esta situación, el Grupo Gefil (perteneciente a la USC) y la Consellería de Cultura, Educación
y Ordenación Universitaria (Xunta de Galicia) aúnan esfuerzos y firman un convenio para ofertar
este tipo de formación y, por fin, se dé respuesta a la necesidad claramente percibida en el
contexto de nuestra Comunidad Autónoma, sin limitar las posibilidades de oferta de formación al
resto del territorio estatal.
En la presente comunicación, analizamos en profundidad no solamente las motivaciones que nos
han llevado a impulsar esta acción formativa sino también el proceso de su puesta en marcha, así
como el perfil de acceso y el nivel de satisfacción que ha mostrado nuestro alumnado con esta
formación. En este sentido, la metodología empleada es cuantitativa y de carácter descriptivo,
utilizando un cuestionario como instrumento de recogida de datos.
Los resultados, a grandes rasgos, nos indican un perfil del colectivo discente masculinizado cuyo
nivel de satisfacción con este Curso es amplio. No obstante, apreciamos también elementos para la
mejora (a introducir en sucesivas ediciones), sobre todo en lo relativo a la duración de los distintos
módulos que componen esta oferta formativa.
Palabras clave: Formación Profesional, formación del profesorado, diseño de programas
formativos.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/3

315: A medicalização da infância em três municípios do Estado do Paraná – Brasil/
Silvana Calvo Tuleski, Adriana de Fátima Franco, Fernando Wolff Mendonça, Rogério
de Leon Pereira, Nadia Mara Eidt, Andreza Schiavoni
Resumen:
A presente pesquisa encontra-se em andamento, é parte de um estudo/projeto maior, intitulado
“Retrato da medicalização da infância no Estado do Paraná” –Brasil (coordenado pela professora
Dra. Silvana Calvo Tuleski) e justifica-se pelo debate existente atualmente no Brasil e em outros
países nacional envolvendo os diagnósticos de transtorno de aprendizagem– em especial, o
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) – e seu tratamento com psicofármacos
em alunos de zero a dez anos de idade. Esse debate envolve, por um lado, profissionais de
diversas áreas que afirmam que o TDAH necessita, impreterivelmente, de intervenção
medicamentosa como forma de tratamento. Por outro lado, há profissionais que questionam essa
premissa, na medida que problematizam a própria existência orgânica do referido transtorno (já
que faltam estudos conclusivos que demonstrem a sua etiologia biológica), que evidenciam a
necessidade de compreensão do fracasso escolar como sendo um processo construído nas relações
e práticas escolares e que denunciam os interesses da indústria farmacêutica na proliferação de
diagnósticos de transtornos de aprendizagem. Diante disso, esse estudo tem por objetivo geral
sistematizar dados referentes à quantidade de crianças diagnosticadas e medicadas com TDAH nos
municípios de Londrina, Cambé e Rolândia, no Estado do Paraná, Brasil, e, como objetivos
específicos, aprofundar estudos teórico-conceituais referentes ao desenvolvimento do psiquismo e
das funções psicológicas superiores no referencial da Psicologia Histórico- Cultural e estabelecer
correlação entre os dados obtidos e os estudos teóricos realizados sobre a periodização do
desenvolvimento infantil. A metodologia prevê seis fases: 1) identificação de fontes, composição
de acervo bibliográfico; 2) instrumentalização dos pesquisadores e organização coletiva da pesquisa;
3) coleta de dados; 4) análise e discussão dos dados coletados; 5) devolução dos resultados das
pesquisas ao município de Londrina; 6) socialização dos resultados da pesquisa no meio científico.
Espera-se com os resultados alcançados elucidar se temos hiperdiagnóstico ou subdiagnóstico em
crianças de zero a dez anos nos três municípios pesquisados, contribuindo, assim, para o
mapeamento da medicalização da infância no Estado do Paraná, Brasil.
Palabras clave: Psicologia Histórico-Cultural. Medicalização. TDAH.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -3
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317: A práxis docente nos processos formativos emancipatórios: ato regulatório e atores
curriculantes/ Yara Pires Gonçalves
Resumen:
A práxis docente nos processos formativos emancipatórios: ato regulatório e atores curriculantes.
A diminuição da procura pelos cursos de formação de professores no Brasil associada à qualidade
de ensino e à desvalorização docente se encontram na raiz deste estudo investigativo.
Nessa direção, objetivando verificar a contribuição do ato regulatório Res. no. 2, de 1 de julho de
2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior
(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda
licenciatura) e para formação continuada, foi realizada pesquisa em instituições públicas e privadas,
junto a 11 coordenadores de curso e 6 docentes (17 entrevistas) que nelas atuam, com a finalidade
de refletir sobre os elementos filosófico-pedagógicos fundantes do documento, bem como sobre
os elementos constitutivos na perspectiva teórico-prática e seu entrelaçamento em diferentes
contextos sócio-regionais brasileiros.
Para isso, foi utilizada análise de discurso com abordagem qualitativa de base filosófica dialética.
Em especial, neste texto, o foco temático refere-se às práticas docentes, situadas no currículo
escolar, analisadas à luz de um projeto social emancipatório, voltado para as interpretações amplas
e críticas da realidade,
que produzam conhecimentos emancipadores das condições e
determinações sociais, culturais e políticas, bem como promovam ações sociais, considerando-se a
sua relevância e pertinência em momento educacional incerto.
As concepções sociológicas de currículo aderem às referidas implicações em alguns autores que as
fundamentam, como Goodson (1995), para quem o currículo deve estar centrado em uma
epistemologia social do conhecimento escolar; Santomé (2013), que considera o currículo como
forma de justiça curricular; Arroyo (2011) que se preocupa com a diversidade de identidades, com
as múltiplas justiças curriculares.
A heterogeneidade de experiências que permeiam os currículos escolares permitem o protagonismo
de diferentes agentes educativos, atores sociais, que se encontram vinculados às raízes
socioculturais de seu contexto e implicados no currículo, sendo denominados atores curriculantes,
segundo Macedo (2013).
Na direção emancipatória, os atores curriculantes, de acordo com sua interpretação e ações
pedagógicas, se relacionam, processualmente, com todas as instâncias da prática pedagógica, até
que se constituam em práxis, prática pedagógica consciente. A prática pela prática, o praticismo
não transforma, não emancipa. A práxis exige do docente reflexão crítica sobre sua prática: ação,
reflexão e nova ação (GIROUX, 1997).
É nesse contexto e perspectiva que foi realizado o percurso analítico do ato regulatório que
fundamenta a formação docente no Brasil. Os resultados demonstram que a legislação por si só não
garante a qualidade da formação docente e apontam um descompasso entre a formação e a atuação
dos professores; necessidade de projetos integradores interdisciplinares; dialogicidade entre os
componentes curriculares na articulação teoria-prática; e reestruturação dos estágios, dentre outros.
Palabras clave: Ato regulatório. Formação de professores. Práxis educativas emancipatórias.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/3

338: DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO
EXAME
NACIONAL
DE
DESEMPENHO
DE
ESTUDANTES
(ENADE/BRASIL)/ Antonio Evanildo Cardoso de Medeiros Filho Medeiros Filho,
Yasmim Soares Rodrigues Rodrigues, Mariana Cristina Alves de Abreu Abreu, José
Airton de Freitas Pontes Junior Pontes Junior
Resumen:
O desempenho discente no Ensino Superior constantemente é objeto de pesquisas relacionadas à
eficácia dos programas de inclusão e qualidade educacional. No entanto, poucos estudos nessa
temática são realizados no que diz respeito à formação inicial de professores. Dessa forma, o
estudo teve como objetivo verificar o desempenho dos estudantes de licenciatura em Educação
Física no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). Trata-se te um estudo
descritivo, exploratório, quantitativo, transversal e documental. A amostra foi composta por
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34.600 estudantes (idade média 27, 13, dp=6.78), entre os quais 58, 6% (n=20.266) eram do sexo
masculino e 41, 4% (n=14.334) feminino. Foi utilizado o banco de dados do ENADE da edição de
2017, disponibilizados em forma de microdados pelo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Para análise dos dados foram realizados estatística descritiva,
medida de tendência central, bem como os testes U de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis para
comparação de grupos, como as categorias administrativa das Instituições de Ensino Superior
(IES) e regiões geográficas. A pesquisa atendeu às normas éticas da resolução n° 510/2016 do
Conselho Nacional de Saúde. Os resultados apontaram um baixo desempenho geral no exame,
tendo em vista que os acertos não passaram de 50% da média máxima. Em relação ao desempenho
entre as categorias administrativa das instituições de ensino, os resultados apontaram para um
maior desempenho dos estudantes de IES públicas, permanecendo esse resultado em todas as
regiões geográfica do país. As regiões de maior desempenho na componente formação geral foi a
Região Nordeste (média=41, 45), Centro-Oeste (média=40, 58) e Sul (média=40, 18). Em relação
ao desempenho na formação específica as mesmas regiões se destacaram com os maiores
desempenhos, como também a Região Sudeste (média=45, 24). Diante do exposto, percebe-se
que o desempenho dos estudantes de licenciatura no ENADE ainda é abaixo do esperado, uma
vez que a média geral, como também as médias encontradas entre as categorias de análises não
ultrapassam 50% da média máxima, sendo esses índices também constatados entre as categorias de
análise. Por fim, considerando o maior desempenho das instituições públicas e de algumas regiões
do país, sugere-se pesquisas futuras que busquem analisar as especificidades sociais, econômicas e
políticas educacionais nessas realidades.
Palabras clave: Educação Superior. Desempenho acadêmico. Formação de professores.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -3

254: As dinâmicas de grupo na intervenção socioeducativa dos Educadores Sociais/ Maria
João Amante, Susana Fonseca, Lia Araújo, Paula Xavier
Resumen:
As técnicas de dinâmica de grupo são utilizadas como procedimentos ou meios sistematizados com
a finalidade de fazer emergir de uma forma mais expressa, consciente ou manifesta, os fenómenos,
factos e processos grupais que estão a ser vividos no seio do grupo, conseguir produtividade e
gratificação grupal. Empregadas de forma e no meio social adequados, as técnicas têm o poder de
ativar os impulsos e as motivações das dinâmicas interna e externa e de levar o grupo a atingir as
suas metas.
O presente trabalho procura conhecer a utilização das dinâmicas de grupo no âmbito da
intervenção socioeducativa do estágio de um curso de licenciatura em Educação Social. Para isso,
25 estagiários (idade média de 21.8 anos, DP 2.6; 24 do sexo feminino) preencheram um
questionário online, construído para o presente estudo, com questões fechadas sobre o tipo de
dinâmicas desenvolvidas, a sua frequência, importância atribuída, objetivos com que são
desenvolvidas, processo de escolha e avaliação das mesmas. As respostas foram analisadas de
forma descritiva, com recurso ao software de análise estatística SPSS (versão 25). Os respondentes
encontram-se a realizar estágio em contexto institucional (60%) e contexto comunitário (40%),
destes 10 intervém com pessoas idosas, 8 com crianças e jovens, 3 com pessoas com incapacidade,
2 com adultos, 1 com reclusos e 1 intervém com diferentes públicos (crianças e jovens, adultos e
pessoas idosas). Os estagiários consideram a utilização das técnicas de dinâmica de grupos pelos
Educadores Sociais como muito importante (68%), para o seu contexto de intervenção (52%) e
com o público-alvo da sua intervenção (64%). As dinâmicas de grupos são utilizadas no contexto
de estágio com pouca frequência por 28% dos respondentes, frequentemente por 36%, muito
frequentemente por 24% e sempre por 12%. As técnicas mais utilizadas são as de integração
(n=21), seguidas das de apresentação (n=13), quebra-gelo (n=11), capacitação (n=7) e
relaxamento (n=3). Dos que referem a utilização de dinâmicas no seu contexto de intervenção,
todas são mais utlizadas com Pessoas Idosas sendo que a de Relaxamento foi referida unicamente
com este público-alvo. Analisando os diversos tipos de dinâmicas relativamente ao contexto de
intervenção surge o contexto institucional como o que onde todas são mais utlizadas, à exceção do
Relaxamento que é referido como mais utilizado em contexto comunitário. Relativamente à
avaliação das dinâmicas 44% é feita por observação direta, 24%, através de grelha de observação
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estruturada, 20% por conversa informal e 12% por questionário. O presente trabalho representa
um esforço no sentido de conhecer a realidade da prática dos Educadores Sociais, no que se refere
à utilização das técnicas grupais e à sua perceção acerca da utilidade desta metodologia para atingir
alguns dos objetivos da intervenção socioeducativa. Os resultados permitem-nos, assim, concluir
que é reconhecida a importância da utilização das técnicas de dinâmica de grupo e a efetiva
utilização das mesmas no contexto de intervenção do Educador Social. Reforça-se ainda a
necessidade de que o ensino e treino desta metodologia se deva constituir como assunto integrante
na formação destes técnicos superiores e constar explicitamente nos respetivos planos curriculares.
Palabras clave: Dinâmicas de grupo; Educação Social; Intervenção Socioeducativa
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/1

253: Vantagens e desvantagens da utilização das técnicas de dinâmicas de grupo: a
perceção dos estagiários de Educação Social/ Susana Fonseca, Maria João Amante, Lia
Araújo, Paula Xavier
Resumen:
O trabalho em grupo é uma prática cada vez mais recorrente e imperativa na nossa sociedade, na
medida em que potencia relações mais interativas e solidárias, permitindo o desenvolvimento do
conhecimento interpessoal, da construção de ideias e o desencadear de ações coletivas. O trabalho
em grupo, permite ainda melhorar as habilidades sociais, possibilitando o diálogo, facilitando a
comunicação e a inclusão dos elementos do grupo. Em termos práticos são utilizadas diversas
técnicas de dinâmica de grupo que visam a melhoria das relações interpessoais. Neste estudo,
procurou-se conhecer as perceções dos estagiários do curso de licenciatura em Educação Social
acerca das vantagens e desvantagens da utilização de técnicas de dinâmica de grupo nos seus
contextos de estágio. Participaram no estudo 25 alunos do curso de licenciatura em Educação
Social, com idades compreendidas entre 20 e 33 (M= 21.8, DP=2, 6). Os dados foram recolhidos
através de um questionário constituído por um conjunto de questões de caraterização
sociodemográfica e duas questões abertas acerca do tema. As informações recolhidas foram objeto
de análise de conteúdo categorial com a utilização do software Nvivo, versão 11. Os resultados
revelaram que os estagiários identificam maioritariamente vantagens na utilização das técnicas de
dinâmica de grupo no contexto de estágio. As vantagens identificadas para o público-alvo da sua
intervenção foram: a promoção de competências pessoais (autoconhecimento, desinibição,
aprendizagem e impacto individual diferenciado), de competências sociais (relações interpessoais,
gestão de conflitos, coesão grupal) e instrumentais (avaliação e forma de trabalho). Na promoção
de Competências pessoais a que foi mencionada em maior número foi a aprendizagem, nas
Competências sociais as Relações Interpessoais e nas Instrumentais a forma de trabalho. No que se
refere às desvantagens, importa referir que alguns estagiários referiram não existirem desvantagens
na utilização das técnicas de dinâmica de grupo (n=3). As desvantagens identificadas remetem
maioritariamente para o desinteresse, o tamanho do grupo, a inibição, as caraterísticas do públicoalvo e a desorganização. Assim, podemos concluir que a intervenção social em grupo, com a
utilização de técnicas de dinâmica de grupo, é percecionada pelos estagiários como tendo um
impacto positivo na promoção de competências, constituindo-se assim como uma metodologia a
utilizar na intervenção socioeducativa. Sublinha-se, no entanto a necessidade de serem
salvaguardadas as condições de dinamização das técnicas, nomeadamente o tamanho do grupo, a
motivação e características pessoais do público-alvo, bem como o cuidado na organização das
sessões. Finalmente estas questões chamam a atenção para a necessidade de formação adequada
nesta metodologia dos agentes de intervenção socioeducativa.
Palabras clave: Técnicas de Dinâmica de Grupo, Trabalho em grupo, Vantagens, Desvantagens,
Educação Social
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/1

354: El alumnado de educación social ante la intervención con personas mayores. Un
estudio comparativo entre España y Portugal/ Maria João Amante, María Dapia Conde,
José Faílde Garrido, Susana Fonseca, Lia Araújo
Resumen:
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En España el título universitario oficial en Educación Social se inició a partir del año 1991,
mientras que en Portugal se inició en 1996. La intervención gerontológica ha experimentado, en los
últimos años, un crecimiento significativo para los egresados en Educación Social. En este
contexto nos hemos planteado identificar las preferencias del alumnado de esta titulación respecto
de la intervención con personas mayores, así como evaluar la satisfacción con la formación recibida
en relación a este ámbito.
La muestra quedó integrada por un total de 163 estudiantes del primer y último curso de educación
social, el 53, 40% de Portugal y el 46, 60% de España, con una media de edad de 21, 37 años
(Sx=4, 29) y un rango de 18 a 52 años. En relación al género un 93, 05% fueron mujeres y un 6,
95% varones. Para la evaluación se utilizó un cuestionario anónimo, diseñado ad hoc, que fue
administrado previo consentimiento informado. Para el análisis de datos se utilizó el programa
estadístico SPSS, en su versión IBM 24.
Los resultados reflejan que existe asociación estadísticamente significativa entre los estudiantes de
los dos países en las preferencias para trabajar con el colectivo de personas mayores (X2= 23, 24,
p=, 000), manifestando una mayor predisposición el alumnado portugués (59, 8% en Portugal
frente a 22, 4% en España). Así mismo, se detectan diferencias entre ambos países en relación a la
elección de este colectivo como primera opción de su ámbito de intervención (X2= 17, 63, p=,
000), siendo del 48, 3% en Portugal y del 17, 1% en España. Por último, en relación a la
formación gerontológica contenida en sus respectivos planes de estudios, el alumnado portugués la
consideran más adecuada (X2= 18, 10, p=, 001) e interesante (X2= 11, 59, p=, 021),
manifestando valores similares en relación a su importancia y cantidad.
En conclusión, el alumnado español de Educación Social manifiesta un menor interés en la
intervención con personas mayores que sus homólogos portugueses. Así mismo, reflejan menor
satisfacción con la formación recibida en relación a este colectivo de intervención.
Palabras clave: Educación Social, intervención gerontológica
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/3

363: Estratégias de Savoring em Professores do Ensino Superior Português/ Susana
Fonseca, Filomena Jordão
Resumen:
A investigação na área do stresse em geral e dos professores de uma forma mais específica, tem-se
centrado essencialmente no estudo do distress e nos estados psicológicos negativos, contudo,
começa atualmente a observar-se um interesse crescente em conhecer e compreender o eustress.
Este interesse pela vertente mais positiva do funcionamento humano decorre da crescente
valorização da Psicologia Positiva e da nova conceptualização da saúde mental, considerada não
apenas como a ausência de doença, mas também pela presença de bem-estar. Neste contexto,
emerge o conceito de savoring, conceptualizado como um processo subjacente à gestão de
emoções positivas, que envolve a consciência e a regulação emocional, bem como o uso de
indícios emocionais para orientar pensamentos e comportamentos. O savoring é, desta forma, o
processo pelo qual as pessoas obtêm ativamente prazer e satisfação em relação a experiências
positivas vivenciadas, sendo fundamental a sua exploração nos estudos desenvolvidos acerca do
stresse ocupacional, assim o objetivo deste estudo foi o de conhecer quais as estratégias de
savoring utilizadas pelos professores do ensino superior.
Os dados foram recolhidos através de um questionário construído para o efeito constituído por um
conjunto de questões sociodemográfica e pela Ways of Savoring Checklist (validada para a
população portuguesa e para professores). A amostra foi constituída por 439 docentes do ensino
superior, dos quais 60, 8% (n=267) eram do sexo feminino, com idades compreendidas entre os
22 e os 76 anos (M=44, 8 e DP=8, 766). A maioria detém o grau de doutor (59, 9%), seguindo-se
os que detém o grau de mestre (33, 5%), os licenciados (5, 9%) e, por último, os que possuem
uma pós-graduação (0, 7%).
Os resultados sugerem que em média os professores do ensino superior utilizam pouco as
estratégias para desfrutar das experiências/acontecimentos positivos (M=3, 18 e DP=1, 289).
Considerando a análise das frequências médias de utilização das estratégias de savoring, constata-se
que a ‘partilha com os outros’ é a mais utilizada (M=4, 15 e DP=1, 717); a ‘construção de
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memórias’ é utilizada algumas vezes (M=3, 30 e DP=1, 541) e, o ‘comportamento manifesto’ é
utilizado poucas vezes (M=2, 35 e DP=1, 435).
Estes resultados poderão estar relacionados com o facto da utilização de estratégias de savoring
requerer a libertação face a necessidades sociais e de estima, que nesta população poderá ser
especialmente difícil de acontecer face às características inerentes às suas funções. Pressupostos que
poderão ser explorados em estudos futuros com esta população. Importa anda salientar que os
resultados encontrados deverão orientar as práticas da formação dos professores e agentes
educativos.
Palabras clave: Stresse ocupacional, Savoring, Professores do ensino superior
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/3

374: Transición de primaria a secundaria en Ecuador: percepciones y desafíos de los
docentes y estudiantes/ Israel Bravo Bravo, Palmira Alves
Resumen:
En esta comunicación, presentamos un estudio en desarrollo en el contexto de un programa
doctoral que tiene como principal objetivo examinar las percepciones de los docentes de inglés y los
estudiantes, sobre la transición al nivel secundario.
La enseñanza del idioma inglés en las escuelas públicas ecuatorianas tiene una larga historia de
importantes cambios curriculares. La mayoría de estos cambios se han implementado para el nivel
secundario de educación, dejando a la escuela primaria sin un currículo formal para la enseñanza
del idioma inglés. Por lo tanto, los estudiantes durante la transición a la escuela secundaria
enfrentan el desafío de adquirir un nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencias (MCER) de
dominio del idioma inglés sin haber tenido una instrucción formal del idioma durante los años de
educación primaria. Durante esta etapa de transición, los estudiantes parecen tener dificultades con
el proceso de enseñanza y aprendizaje del nuevo idioma, y los docentes de Inglés se enfrentan con
el desafío de llevar con éxito a los estudiantes de 8vo grado de Educación General Básica (EGB) al
nivel A1 del dominio del idioma del MCER.
Optamos por una metodología de naturaleza cuanti-cualitativa. En un primer momento, los
profesores de inglés, de varias escuelas públicas de Ecuador, responden a un cuestionario, con las
siguientes dimensiones: (a) datos profesionales de los docentes con nueve ítems, (b) datos de
capacitación académica/profesional con seis ítems, y (c) aspecto enseñanza-aprendizaje del idioma
Inglés con nueve ítems.
Seguidamente, a partir de los resultados del cuestionario, que nos darán una visión amplia de la
problemática y para su comprensión más profunda, realizaremos un estudio de caso. Este será
desarrollado en una escuela pública que tiene un convenio con la Universidad de Guayaquil para la
realización de prácticas profesionales. Para lo cual, recurrimos a entrevistas de grupo focal, con los
docentes y estudiantes.
Los resultados de esta investigación permitirán evidenciar los principales desafíos académicos con
los que los estudiantes se enfrentan durante esta transición. También, permitirá identificar las
perspectivas de los docentes sobre las diferencias académicas entre los niveles de primaria y
secundaria con respecto a la clase de inglés. De igual manera, esta investigación procura
proporcionar a los docentes una mayor sensibilidad académica para implementar adaptaciones en el
aula cuando los estudiantes se enfrentan a la transición escolar. Finalmente, con los resultados
obtenidos de esta investigación, se pretende constituir un conjunto de recomendaciones sobre las
políticas educativas a nivel primario y secundario en Ecuador.
Palabras clave: transición, inglés, secundaria, percepciones, docentes
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/4

405: Princípios associados ao processo de avaliação: perceções de professores(as)/ Cristina
Martins, Graça Santos
Resumen:
O Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário
no sistema educativo português, os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e
avaliação das aprendizagens. Segundo este documento, entre outros aspetos, pretende-se garantir
152

que todos os alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que
contribuem para alcançar as competências previstas no “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória”, sendo reconhecida a dimensão da avaliação numa vertente reguladora. Tendo como
principal objetivo dar continuidade à apresentação dos resultados de um estudo realizado no
contexto de uma ação de formação contínua (na modalidade de oficina), centrado no tema das
perceções dos professores participantes sobre a avaliação no processo de ensino e aprendizagem,
pretendemos neste artigo dar destaque ao que, no âmbito do questionário realizado, designámos
como Princípios sobre a avaliação. Neste ponto incluímos as questões: (i) O que significa avaliar?;
(ii) Quais são as componentes/dimensões integrantes do processo de avaliação?; e (ii) Para que
serve a avaliação, ou seja, qual é a sua principal função?. Salientamos que, no desenvolvimento
desta ação, averiguar as perceções dos professores sobre o tema foi, de antemão, um dos aspetos
contemplados na metodologia de dinamização prevista, dado importar-nos valorizar os
conhecimentos anteriores dos formandos, servindo estes como ponto de partida para a discussão
de cada um dos temas integrantes dos conteúdos da oficina. O estudo segue uma metodologia de
natureza qualitativa, tendo como principal propósito congregar e interpretar informação sobre as
perceções dos professores. Os 10 participantes na ação – professores dos ensinos básico e
secundário – foram igualmente participantes na investigação. Como instrumento de recolha de
dados recorremos a um questionário, administrado em três momentos distintos da formação,
correspondendo à sessão inicial de cada um dos três principais conteúdos abordados na oficina de
formação. Para o tratamento dos dados recolhidos (respostas dos professores participantes na
oficina de formação) e, em virtude de se tratar de questões abertas, recorremos à análise de
conteúdo. Numa fase inicial, a leitura de todas as respostas, a comparação e discussão destas
permitiu-nos especificar as categorias e subcategorias e indicadores a utilizar. Definimos para
unidade de análise a frase ou o excerto de frase, pelo que numa mesma resposta puderam ser
encontrados diferentes indicadores. Na análise dos Princípios sobre a avaliação, quanto às
perceções acerca do significado de avaliar, posicionamos as perceções dos professores na
perspetiva da avaliação das aprendizagens, mas também na da avaliação para as aprendizagens. Na
análise das perceções das componentes/dimensões integrantes do processo de avaliação foi
possível verificar uma forte incidência na integração de conhecimentos, atitudes, valores e
comportamentos, mas também, a associação a modalidades de avaliação e instrumentos de
avaliação. Relativamente às perceções sobre a principal função do processo de avaliação é evidente
a função de regulação, porém esta recai sobre: o processo de ensino e aprendizagem pelo
professor, as aprendizagens do aluno pelo professor, as aprendizagens do aluno pelo aluno. É
ainda possível verificar a associação a uma perspetiva classificativa.
Palabras clave: formação contínua de professores, significado de avaliar, componentes do
processo de avaliação, função do processo de avaliação.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/4

419: A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM RELATOS E
PESQUISAS SOBRE CRIANÇAS E JOVENS SOBREVIVENTES OU COM
CÂNCER/ Ilana laterman, Regina Szylit
Resumen:
Este trabalho é uma investigação qualitativa em relatos, pesquisas e artigos da área de luto, perda
e morte com crianças e jovens. Tais estudos mostram que muitas crianças e muitos jovens doentes
e/ou em recuperação transitam entre o hospital e a escola. Neste contexto nosso objetivo é
compreender como a escola aparece retratada nos referidos relatos, pesquisas e artigos, ora sob o
ponto de vista das crianças e jovens, ora das famílias, ora dos próprios pesquisadores que
realizaram entrevistas e estudos.E, a partir destes resultados, formular questões sobre a prática e a
formação de professores. Foram usados artigos, dissertações, teses e vídeos reconhecidos nos
estudos de luto perda e morte, escolhidos a partir da BDTD (base de dissertações e teses da
CAPES, Brasil); produções de organizações civis que trabalham com o tema, e referências dos
professores pesquisadores nas áreas da saúde e da psicologia. A amostra teve o caráter de estudo
exploratório em sua seleção, sem pretender abranger toda produção ou apresentar o estado da arte.
Concluiu-se que a escola é compreendida em uma dualidade: por um lado tem um caráter de
necessária e importante por representar a retomada da “vida normal” para as crianças e jovens. Por
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outro lado há diferenças significativas na qualidade da recepção destas crianças e jovens nas
diferentes escolas. Estas diferenças possibilitam reflexões importantes e desafiadoras sobre a vida
de uma pessoa com câncer, sua sociabilidade na escola, a influência de sua presença entre as outras
crianças, jovens e adultos, e o papel do silêncio frente à doença, perda e morte. Como referência
adotamos Szylit; Stroebe e Schut, Kovács, Franco. Especialmente, esta pesquisa traz ao campo
da educação o questionamento sobre o olhar, a escuta e a prática da escola de ensino fundamental
diante de sua criança e jovem em situação de doença, perda, luto ou morte; fato enfrentado nas
escolas e raramente debatido.
Palabras clave: formação de professores, ensino fundamental, luto com crianças, escola e vida,
campo de possibilidades no ensino.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/4

445: Estratégia formativa de construção do PCK na formação de professores/ Íris Pereira,
Alexandra Gomes
Resumen:
O problema da divisão entre teoria e prática há muito vem a ser debatido no âmbito da formação
de Professores. Com o Processo de Bolonha e a consequente criação de uma formação bietápica
(licenciatura seguida de mestrado profissionalizante), esta divisão parece ter-se alargado tanto mais
que o acesso à experiência prática ocorre apenas durante o último ano do mestrado. Enquanto
professoras de ambos os ciclos de estudo, apercebemo-nos da existência de uma erosão do
conhecimento quando os alunos são solicitados a começar a visualizar a construção de sua prática
aplicando os conhecimentos teóricos adquiridos durante a licenciatura. Perante esta situação
equacionamos a hipótese de que ou o seu conhecimento de conteúdo pedagógico (Shulman, 1987)
e/ou sua epistemologia reflexiva (Shön, 1983) se apresentam bastante limitado(s).
Para superar esse problema, foi projetada uma estratégia formativa que consiste na construção de
um portfólio pedagógico de ensino. Num contexto prático simulado, os alunos foram levados a
integrar teoria e prática, experimentando a ação colaborativa (fazer) e a reflexão individual
(pensamento) sobre a sua aprendizagem ao longo do processo.
Nesta comunicação, serão apresentadas as perspetivas dos estudantes sobre a estratégia
pedagógica, que serão confrontadas com uma análise dos trabalhos práticos a fim de verificar da
fundamentação dessas perceções.
Palabras clave: Conhecimento pedagógico do conteúdo, epistemologia reflexiva, formação de
professores
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/4

440: Mindserena: programa de desenvolvimento de competências atencionais e
socioemocionais baseadas no mindfulness para professores/ Albertina Oliveira, Ricardo
Nunes, Patrícia Mano, Paula Freitas, Rosário Pinheiro
Resumen:
A presente comunicação pretende apresentar os resultados de uma intervenção realizada com
professores dos 6º e 8º anos no Agrupamento de Escolas de Penacova no âmbito do projeto de
aprendizagem socioemocional Mindserena.
Os níveis de agitação, impulsividade e as dificuldades de concentração da atenção nas tarefas em
contexto de sala de aula, apresentadas por muitos alunos, têm vindo a ser reportadas como
preocupantes e a afetar crescentemente a qualidade do trabalho pedagógico desenvolvido pelos
professores. Neste sentido, dotar os professores de competências pedagógicas que lhes permitam
intervir de forma bem-sucedida no apoio à autorregulação da atenção e das emoções dos seus
alunos é considerado fundamental. A investigação relativa às abordagens baseadas no mindfulness
tem evidenciado que o treino em práticas de atenção consciente, relaxamento, sensações corporais
e consciência corporal possibilita intervir a nível da impulsividade e agitação, tornando-se um
grande aliado na ativação da resposta de tranquilização em contexto de sala de aula. Doze
professores dos 6º e 8º anos do Agrupamento de Escolas de Penacova, participaram no estudo. A
intervenção decorreu durante 8 sessões num primeiro curso e, num segundo curso, sob o formato
de oficinas, acreditadas como ações de curta duração pelo Centro de Formação Minerva (curso 2),
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durante 6 sessões realizadas pela equipa. Relativamente ao primeiro curso, para além de variáveis
sociodemográficas, avaliou-se a resiliência, os estados emocionais, a atenção mindfulness, a
ansiedade e depressão, e a autocompaixão. No que respeita ao segundo curso, recolheram-se
dados, através de entrevistas semi-estruturadas, sobre a qualidade da formação realizada e as suas
mais-valias para os contextos pessoal e de sala de aula.
Palabras clave: mindfulness, professores, ensino básico, resiliência, ansiedade e depressão,
autocompaixão
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/4

448: A FORMAÇÃO ESPECÍFICA E A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA:
PRIORIDADES E/OU NECESSIDADES/ Alfredo Pinheiro, Maria Deuceny
Pinheiro
Resumen:
O descompasso existente entre a formação pedagógica e a formação específica, a ausência de uma
formação pedagógica efetiva e o não atendimento dos anseios e necessidades dos docentes na
esfera da educação técnica e tecnológica, nos remetem à necessidade de uma formação de
qualidade que integre a preparação didático-pedagógica seja na formação inicial ou na continuada.
As Instituições formadoras, bem como os próprios envolvidos no processo, ainda
negligenciam a formação continuada, pois entendem que o domínio do conhecimento específico,
aliado à prática docente, suplanta a necessidade de uma formação pedagógica. Esta prática nos
coloca frente a uma reflexão sobre o ajustamento desses cursos oferecidos, às necessidades dos
professores desta área da educação.
Em sua carreira profissional muitas são as dificuldades enfrentadas pelos docentes que,
não raras vezes, os limita no seu desenvolvimento profissional. Desta forma, a formação
continuada é o caminho mais adequado para o aprimoramento, seja ele das matérias que leciona,
seja do preparo didático pedagógico, tornando-os capacitados e atualizados em conteúdo e técnicas
de aprendizagem, provendo-os de ferramentas que o auxiliem em seu próprio desenvolvimento,
atendendo às exigências de um mercado em constante mutação.
Com este enfoque, a comunicação em tela apresenta um recorte de
pesquisa
empírica no âmbito dos 21 Campi do Instituto Federal do Espírito Santo - IFES, através de
questionário aos docentes daquela Instituição situada no Espírito Santo, Brasil, onde estão
registrados resultados sobre a formação pedagógica desses professores, a intenção de procurar por
cursos de aprimoramento na área em questão, bem como a adequação desses cursos às suas
necessidades enquanto docentes.
Os resultados preliminares asseveram que os docentes divisam a imprescindibilidade de se
aperfeiçoarem/capacitarem na área pedagógica,
mas,
por indisponibilidade de tempo,
assoberbados com carga hora-aula, dão mais valor aos cursos de especialização na área de sua
graduação, o que pode levar ao comprometimento do binômio ensino/aprendizagem.
A relevância do estudo está caracterizada pela intenção de se adequar a linguagem das
ciências humanas - filosóficas e filológicas - ao idioma técnico, calcados em números e relações
binárias, tornando os cursos de formação didático/pedagógicos mais atrativos, evitando, de
pronto, a aversão por parte dos docentes.
Palabras clave: Formação pedagógica. Formação continuada. Profissão docente.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/4

451: A IMPRESCINDIBILIDADE DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA AOS
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA/ Alfredo
Pinheiro, Maria Deuceny Pinheiro, António Ferreira
Resumen:
Ao longo dos anos do professor, vários desafios se apresentam no exercício da docência,
mormente quando se fala da Educação Universitária e da Educação Técnica e Tecnológica, que
exige não somente formação específica da área, como uma capacitação pedagógica que habilite aos
professores, que atuam nessas modalidades de ensino, a vencerem os desafios cotidianos do
processo de ensino/aprendizagem.
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As novas competências e funções existentes dotam de maior complexidade o
desenvolvimento profissional dos professores, exigindo maior dedicação e interesse pela docência.
Refletir sobre como os docentes conciliam as diversas situações oriundas das mutações
advindas das políticas públicas de educação dos governos estabelecidos em cada época, se torna
fundamental para o entendimento dessa sistemática e a superação desses desafios.
Tendo em conta que a Educação Técnica e Tecnológica é considerada atividade de grande
relevância para a Educação Profissional, pretende-se, na presente comunicação, apresentar e
discutir as dificuldades que se manifestam no exercício diário dos professores Universitários
daquela área da educação, principalmente no que tange à formação pedagógica, uma vez que vem
se tornando de crucial necessidade a capacitação pedagógica para a carreira docente para os que
atuam na Educação Profissional.
Desta forma, apresentamos um recorte dos resultados alcançados, em estudo que vêm
sendo realizado pelo autor sobre essa temática, entre os anos de 2018 e 2019, através de
embasamento teórico, questionário e entrevista aos professores do Instituto Federal do Espírito
Santo -IFES, demonstrando a imprescindibilidade desta formação, requerida pelos próprios
docentes, mas ainda deficiente, seja pelo tipo de formatação desses cursos, seja pela linguagem
divergente entre aqueles que os ministram e os professores que dela participam.
Palabras clave: Educação Técnica e Tecnológica. Formação Pedagógica. Desenvolvimento
Profissional.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/3

458: NEUROMITOS Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO/ Adela Fuentes,
Alicia Risso
Resumen:
La prevalencia de neuromitos entre docentes de enseñanza primaria es un tema que, en apenas un
lustro, viene siendo objeto de múltiples publicaciones, fruto de investigaciones realizadas en
distintos países e idiomas. Menos frecuente es que el tema se estudie en muestras de profesorado en
formación, y menos aún que se intente conocer el efecto de la formación del profesorado en el
saber engañoso sobre el cerebro (que es como se definieron en origen los neuromitos). Por ello, en
este estudio se pretende conocer cómo evolucionan ciertas creencias erróneas que forman parte de
los denominados neuromitos educativos, a través de una muestra de estudiantes de magisterio con
distinta antigüedad en la carrera. Para ello, en este estudio se contó con la participación voluntaria
de 212 estudiantes ecuatorianos de ambos sexos, que estaban cursando distintas especialidades del
título de maestro/a: Educación Inicial, Educación General Básica, Educación Intercultural
Bilingüe y Educación Especial. La antigüedad en la carrera vino dada por el ciclo en que este
alumnado estaba matriculado: primero, segundo, tercero o cuarto. La prevalencia de neuromitos se
evaluó a través de una adaptación al español, ya existente (Fuente y Risso, 2015), del conocido
cuestionario de Dekker, Lee, Howard-Jones y Jolles (2012). Los resultados mostraron, por un
lado, que no existen diferencias debidas a la especialidad que se está cursando. Por otra parte, y en
relación con el objetivo de la investigación, se pudo observar una clara disminución de las creencias
erróneas a medida que aumenta la formación en la carrera de magisterio en prácticamente la mitad
de las cuestiones (1, 2, 3, 9 y 12), si bien no se corresponden con un grupo temático concreto de
los que en teoría configuran la escala de evaluación. Además, en tres de estos ítems (2, 3 y 9), en
los que al inicio de los estudios la proporción de errores era superior a la de aciertos, se invierte
esta relación, pasando a haber más aciertos que errores. Estos resultados pueden ser de utilidad
para el diseño curricular de la formación de maestros, poniendo de relieve la necesidad de
actualización de su formación para una efectiva erradicación de las malinterpretaciones en torno al
tópico de las ciencias cognitivas y el aprendizaje.
Palabras clave: neuromitos; formación docente; neurociencia
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -3

459: Uma pedagogia centrada em problemas na formação inicial de professores/ Teresa
Gonçalves, Fátima Sousa-Pereira, Luísa Neves
Resumen:
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A aprendizagem baseada em problemas (PBL - Problem-based learning) é uma abordagem
pedagógica que tem vindo a ser desenvolvida no ensino superior, originalmente na educação
médica, tendo também recebido atenção no campo da formação de professores. Nesta abordagem,
os estudantes desenvolvem um processo de aprendizagem auto-orientado, em pequeno grupo,
procurando encontrar respostas a um problema. É uma abordagem que desafia os estudantes a
resolver problemas complexos realistas (verdadeiros ou hipotéticos), a pesquisar e pensar de
maneira crítica e criativa, e que coloca o professor na posição de facilitador que desafia,
monitoriza e apoia os estudantes. Os problemas constituem o estímulo e a orientação para os
estudantes se envolverem ativamente na pesquisa de conhecimento e na sua organização e
mobilização, ligando teoria e prática.
Esta abordagem parece ser congruente com princípios críticos na formação inicial de professores
como, entre outros, lidar com problemas complexos que não têm uma solução única; a integração
de diferentes disciplinas para a compreensão e intervenção no problema; a ligação teoria e prática; a
aquisição de competências de aprender a aprender; o trabalho colaborativo numa perspetiva socioconstrutivista.
O estudo de caso que se apresenta foi realizado no contexto de uma unidade curricular sobre
educação inclusiva, integrada num curso de formação inicial de professores, onde se adotou uma
abordagem “focalizada em problemas”. O objetivo do estudo era analisar o processo e os
resultados de aprendizagem na perspetiva dos estudantes.
Participaram no estudo 44 estudantes do 2º ano da licenciatura em Educação Básica (98% do
género feminino, média de idades 21 anos). Os estudantes trabalharam em torno de dois
problemas interrelacionados: o primeiro problema colocava uma questão de inclusão que apelava a
uma intervenção ao nível da escola e da comunidade e o segundo problema colocava a questão ao
nível da intervenção do professor no processo de ensino-aprendizagem na turma. Os estudantes
trabalharam em grupos com orientação, durante um semestre, para prepararem as tarefas que
eram requeridas. Para além da pesquisa que realizaram, foram-lhes fornecidos materiais de estudo e
foram realizadas curtas exposições de informação, bem como uma sessão teórico-prática com
técnicos especializados na área.
Foi elaborado um questionário aos estudantes, de carater anónimo, sobre a sua experiência de
aprendizagem, para ser respondido no final do semestre. O questionário, constituído por questões
abertas e fechadas, contemplava os seguintes aspetos: capacidade para usar os recursos de
aprendizagem e apreciação da sua eficácia; motivação e envolvimento; competências de trabalho de
grupo e de interação; avaliação da eficácia do processo focalizado em problemas; autorregulação da
aprendizagem; vantagens e desvantagens da abordagem.
Os resultados permitem explorar e discutir as potencialidades e desafios da aprendizagem centrada
em problemas na formação inicial de professores.
Palabras clave: Formação inicial de professores; Aprendizagem baseada em problemas;
aprendizagem autorregulada
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -3

462: Ser professor: Potencialidades e constrangimentos do PIBID para o futuro professor
de geografia/ Levi Rodrigues de Miranda Levi, Isabel C. Viana Isabel
Resumen:
Este artigo visa apresentar a expectativa de ser professor para o licenciando, através dos
contributos e constrangimentos que o PIBID trouxe para a formação dos alunos da graduação de
geografia do IFRN, e o quanto ele acarretou de melhoria para a educação básica da rede estadual
de ensino do Rio Grande do Norte. O texto tem por base os resultados de um estudo de
doutoramento em Ciências da Educação, realizado em virtude de convênio concretizado entre a
Uminho- Braga /Portugal e o IFRN – Rio Grande do Norte/Brasil. Buscou-se analisar o sentido
de ser professor e de que forma o PIBID assume relevância na formação profissional, e na
inserção do licenciando em geografia do IFRN na prática docente, contribuindo para o (des)
encantamento com a profissão? Como também de que forma o PIBID em geografia melhora a
qualidade do ensino na rede pública?. Os efeitos da pesquisa demonstraram que esse programa do
Governo federal brasileiro, iniciado em 2009, teve um saldo positivo e serviu como grande
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incentivo a formação docente dos futuros professores, em particular a formação para a docência
geográfica.
Palabras clave: Formação docente- PIBID – formação geográfica.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -3

465: A avaliação na formação inicial de professores: percepções e práticas/ Angelina
Sanches, Céu Ribeiro, Ilda Freire-Ribeiro, Elza Mesquita
Resumen:
Reconhecendo o valor que a formação inicial assume na construção da profissionalidade docente e
o papel que, nela, se atribui à prática de ensino supervisionada equaciona-se no estudo que se
apresenta o modo como se processa a avaliação desse processo. Pretende-se, assim, aprofundar o
conhecimento sobre as dimensões que caraterizam o processo de avaliação do desempenho
profissional dos estudantes em articulação com os princípios orientadores da formação. Ao nível do
quadro teórico explicitam-se as conceções e diretrizes legislativas em que se apoia a atual habilitação
para a docência, bem como as modalidades de desenvolvimento da mesma. Do ponto de vista
metodológico o estudo assume a modalidade de estudo de caso, centrado sobre um grupo/turma
que se encontra a frequentar o mestrado em educação pré-escolar e ensino do 1.º ciclo do ensino
básico numa escola superior de educação do nordeste de Portugal. Para a recolha de dados
recorreu-se à análise documental (guiões e fichas de avaliação e reflexões incluídas nos dossiês de
estágio) e à inquirição através de um inquérito por questionário aos estudantes. Os resultados
apontam para a valorização de práticas de avaliação que abrangem as várias dimensões de
intervenção do educador/professor, relevando proximidade ao previsto nos perfis de desempenho
profissional do educador de infância e do professor do 1.º ciclo do ensino básico, como as que se
relacionam com: (i) o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; (ii) a participação na escola
relação com a comunidade; (iii) a dimensão profissional social e ética; e (iv) o desenvolvimento
profissional, no quadro de uma aprendizagem ao longo da vida. Relevam-se também alguns
constrangimentos, destacando a falta de tempo para o desenvolvimento desse processo e a
necessidade de formação no âmbito da avaliação. Sublinham-se os contributos do estudo para
refletir e melhorar as práticas de avaliação.
Palabras clave: Avaliação; formação inicial de educadores/professores; desempenho profissional
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/4

467: LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS DOCUMENTALES DE
LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES/ Felicidad Barreiro Fernández, Elisa Teresa
Zamora Rodríguez, Enelina María Gerpe Pérez, Luis Fernando Pérez Méndez
Resumen:
La biblioteca escolar es un centro de recursos a disposición del profesorado que facilita el acceso a
la información y el desarrollo de prácticas educativas en todas las áreas de aprendizaje. Para poder
prestar este servicio es necesario disponer de un espacio adecuado y una pertinente organización y
gestión de los fondos documentales.
Para que la biblioteca escolar pueda dar respuesta a las funciones contempladas en las directrices
IFLA/UNESCO (2002) para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas, debe integrar fondos
de diverso tipo y formato, en soportes adecuados a las necesidades del alumnado que permitan la
adquisición d)e competencias y habilidades en el uso, en el tratamiento y en la producción de la
información.
Este estudio descriptivo de tipo encuesta, tiene como principal objetivo conocer la opinión del
profesorado responsable de las bibliotecas escolares sobre los recursos documentales existentes en
las bibliotecas de sus centros. Para ello se aplicó un cuestionario on line a 256 responsables de
bibliotecas escolares de centros sostenidos con fondos públicos de educación primaria, secundaria
y postobligatoria de la Comunidad Autónoma de Galicia sobre diversas cuestiones referidas a la
organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares. En el presente trabajo se analizan los
ítems relacionados con la organización, la composición y el tratamiento de los fondos
documentales de la biblioteca.
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Los resultados obtenidos muestran que, en opinión del profesorado responsable de la biblioteca,
los fondos de las bibliotecas escolares son suficientes, están bastante actualizados, bien
conservados e informatizados y en su selección se tienen en cuenta mayoritariamente las demandas
del profesorado del equipo de apoyo a la biblioteca. Así mismo, señalan que los fondos están
catalogados y disponibles en la sala de la biblioteca, cubren las necesidades de todas las áreas
curriculares, al igual que son bastante adecuados para el alumnado del centro. Finalmente, en
algunos centros dicen disponer de material específico para el alumnado con necesidades educativas
específicas.
Palabras clave: bibliotecas escolares, recursos documentales, responsable de la biblioteca escolar
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -3

475: Inteligência emocional dos professores: o papel regulador do género, tempo de serviço
e formação académica/ Sabina Valente, Abílio Afonso Lourenço, Paulo Alves, Gina C.
Lemos
Resumen:
Nos últimos anos tem surgido evidência empírica que comprova a importância do desenvolvimento
da inteligência emocional nos professores, sendo necessário conhecer e avaliar as variáveis que
regulam e influenciam a mesma. A inteligência emocional, ao ser considerada um dos fatores
basilares no desenvolvimento pessoal, permite-nos gerir e regular as emoções, e utilizá-las como
orientadoras das nossas ações. São as emoções que regulam e disciplinam as nossas decisões, mas é
a qualidade destas mesmas decisões que definem o resultado dos comportamentos pessoais.
Consequentemente, as emoções e a forma como as regulamos são, assim, fontes de informação
essenciais para o entendimento da relação pedagógica e podem contribuir para explicar e controlar
o ambiente de sala de aula. O objetivo do presente estudo é explorar como o género, tempo de
serviço e formação académica dos professores influenciam a sua inteligência emocional,
respondendo à questão: “De que forma algumas variáveis pessoais e profissionais influenciam a
inteligência emocional dos professores?” Utilizando a técnica de modelação de equações estruturais,
este estudo de âmbito exploratório, aplicado em 695 professores dos ensinos básico e secundário,
faz a análise das variáveis em estudo. Foi utilizada a escala Emotional Skills and Competence
Questionnaire e uma Ficha de Dados Pessoais e Profissionais. Os índices de ajustamento global do
modelo proposto são muito robustos, confirmando a hipótese que representa as relações entre as
variáveis existentes na matriz empírica. Os resultados evidenciam que os professores do género
feminino apresentam níveis mais elevados de inteligência emocional, comparativamente ao género
masculino; os que possuem mais tempo de serviço revelam níveis mais baixos de inteligência
emocional; e os detentores de mais formação académica apresentam maiores níveis de inteligência
emocional. Assim, poder-se-á inferir que estas variáveis regulam e influenciam a inteligência
emocional dos professores, sendo de realçar os resultados encontrados por permitirem aferir a
importância da formação em inteligência emocional, através do desenvolvimento de ações de
consciencialização que remetam para o desenvolvimento das competências emocionais dos
professores. A qualidade desta formação permitirá o incremento de uma cultura organizacional
educativa emocionalmente mais consciente, comunicativa e democrática.
Palabras clave: inteligência emocional, género, tempo de serviço, formação académica,
professores.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -3

483: La formación inicial del profesorado de Educación Primaria en Educación
Matemática: análisis comparado./ María Cristina Naya Riveiro, Begoña Rumbo Arcas,
Tania F. Gómez Sánchez, Elena Segade Pampín
Resumen:
En este trabajo se presenta un estudio sobre el enfoque de la formación inicial del futuro
profesorado de Educación Primaria en Educación Matemática. La relevancia del estudio se puede
observar, fundamentalmente, en la importancia de las políticas trasnacionales y de las pruebas de
evaluación internacional en el sistema educativo en la actualidad, que están incidiendo en la toma
de decisiones políticas, en las que la competencia matemática tiene una presencia significativa.
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En consecuencia, los países han realizado un diseño curricular teniendo en cuenta los resultados
obtenidos, incluso las Comunidades Autónomas han realizado sus propuestas en este sentido. Sin
embargo, las pruebas internacionales, nacionales o autonómicas suelen centrar su atención en los
resultados obtenidos por el alumnado.
Por ello, dada la trascendencia otorgada a las matemáticas en el sistema educativo, esta
investigación se ha focalizado en el análisis de los programas que recogen la formación de futuros
profesores a partir de la clasificación del estudio TEDS-M, estudio realizado en el 2012 con
carácter previo a la reforma curricular de la Ley Orgánica 8/2013, de Mejora de la Calidad en
Educación.
Se trata de un análisis de contenido de carácter comparado a nivel institucional de las guías docentes
de las titulaciones de Grado en Educación Primaria en más de la mitad de las distintas universidades
que ofrecen esta formación.
Estos documentos se han estudiado a partir de dos constructos de referencia en el estudio TEDSM: el conocimiento del contenido matemático y el conocimiento del contenido de la didáctica de la
matemática. El primero de ellos, se ha adoptado a partir del TIMMS (2007), distinguiendo cuatro
dominios de contenido y tres dominios cognitivos. En relación al segundo constructo está
configurado por tres dominios: conocimiento curricular de las matemáticas; conocimiento de la
planificación para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas; y ejecución para la enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas.
En esta propuesta se presentan la estructura y contenido de los programas de formación de
maestros vigentes en el curso académico 18-19. Un total de sesenta y dos instituciones imparten
esta titulación, se han excluido aquellas cuyo programa está en proceso de extinción y se han
estudiado más de la mitad.
El objetivo del estudio ha sido comprobar la homogeneidad o diversificación en la estructura
curricular común en la formación de maestros en educación matemática. Además, se ha analizado
el predominio del contenido pedagógico en relación al matemático, obteniendo como resultados
distintas prioridades en los dominios presentes en las guías docentes.
Palabras clave: formación de profesorado, Educación Matemática, Educación Primaria, guías
docentes, análisis comparado
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/4

485: A (in)visibilidade da Educação para o Desenvolvimento nos planos de formação
inicial de professores/ Ilda Freire-Ribeiro, Conceição Martins, Elza Mesquita, Angelina
Sanches
Resumen:
A construção do conhecimento pedagógico, nos sistemas de formação do ensino superior,
depende, de entre outros fatores, da forma como se trabalham os fundamentos e os conceitos
ligados à Educação para o Desenvolvimento (ED) e à Educação para a Cidadania Global (ECG).
Estas aprendizagens traduzem-se em documentos, expressas em planos de estudo, ou planos
curriculares, que integram os programas específicos de cada Unidade Curricular (UC) e são
aprovados oficialmente. Pensar um programa exige refletir sobre teorias e métodos de ensino,
atendendo a pressupostos éticos, culturais, científicos, filosóficos e pedagógicos, mas também a
diferentes contextos sociais e políticos que definem, sobremaneira, o modelo de ensino que se
pretende para a formação inicial de professores e que acompanhe também o modelo de sociedade.)
O Grupo ED da Escola Superior de Educação de Bragança (ESEB) tem vindo a desenvolver e a
implicar-se em estudos direcionados para a disseminação de conteúdos diretamente ligados à
ED/ECG. A investigação que se apresenta centra-se numa clara articulação com o Plano de Ação
da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento (ENED) 2018-2022, bem como,
com os documentos oficiais da Direção-Geral da Educação, nomeadamente o Referencial de
Educação para o Desenvolvimento (RED) e a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania,
constituindo-se este último documento num conjunto de evidências para ser implementado nas
escolas públicas e privadas. A principal intencionalidade deste estudo prende-se com o contributo
para a melhoria da qualidade da educação reconhecendo-se que a escola deve assumir um papel
fundamental na promoção da ED/ECG. Neste sentido, consideramos que as Instituições de
Ensino Superior devam desenvolver esforços para incorporarem abordagens didáticas e
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pedagógicas que beneficiem esse processo e se responsabilizem pela partilha com outros
estabelecimentos de ensino. Numa primeira interpelação, e tendo por base os seis temas globais, a
partir dos quais se propõe o tratamento progressivo, desde a educação pré-escolar até aos ensinos
básico e secundário,
propostos no RED,
nomeadamente: i) desenvolvimento; ii)
interdependências e globalização; iii) pobreza e desigualdades; iv) justiça social; v) cidadania global e
vi) paz, pretende-se fazer um mapeamento das unidades curriculares (UC), especificamente nos
cursos de Licenciatura em Educação Básica (LEB) e Mestrados profissionalizantes para o ensino,
no sentido de perceber se existem (ou não) acostagens cuja natureza se identifique com as questões
de ED/ECG. Foram analisadas 70 UC (34 obrigatórias e 36 opcionais), Recorreu-se à análise de
conteúdo e os resultados indicam a necessidade de, enquanto instituição de ensino superior,
refletirmos sobre os conteúdos, resultados de aprendizagem e estratégias que devem ser
contemplados nos programas das UC, no sentido de dar mais responsabilidade social aos
estudantes que serão, no futuro, professores, salvaguardando-se também um trabalho mais
próximo com os documentos oficiais. Pensamos também que os resultados nos dão contributos
para reforçar os conhecimentos e as competências dos estudantes no âmbito da ED/ECG.
Palabras clave: Educação para o Desenvolvimento, Cidadania Global, Licenciatura em Educação
Básica, Mestrados Profissionalizantes
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/4

494: A formação de professores para o atendimento educacional à criança hospitalizada/
Rosilene Ferreira Gonçalves Silva
Resumen:
O trabalho analisa as contribuições do estágio supervisionado desenvolvido no curso de pedagogia
da Universidade do Estado do Pará – UEPA, Brasil, em um hospital referência na atenção à saúde
da mulher e da criança na região Norte do Brasil. Analisa as ações pedagógicas de formação e
intervenção em contexto hospitalar e apresenta uma reflexão sobre as contribuições do estágio para
a formação inicial do pedagogo e as especificidades, desafios e possibilidades do fazer docente com
a criança hospitalizada. A metodologia da pesquisa baseou-se em aplicação de projetos de
intervenção pedagógica com crianças hospitalizadas e análise de seus resultados, além de
observação participante e relatos de experiências dos alunos de pedagogia envolvidos na ação
pedagógica. Os resultados nos permitem inferir que as práticas pedagógicas realizadas no estágio
em ambiente hospitalar fortalecem a formação dos futuros pedagogos, pois amplia a visão quanto
aos seus diversos campos de atuação e fornece embasamento teórico-metodológico para atuação
em contextos complexos da prática educativa. O atendimento educacional à criança hospitalizada
apresenta singularidades que são vividas e ressignificadas nas vivências de estágio por meio da
inserção crítica e participativa do aluno de pedagogia no hospital, tendo a pesquisa como eixo
norteador das ações. Assim, as reflexões oriundas deste trabalho poderão ampliar o debate sobre
as novas possibilidades de formação e atuação dos pedagogos e sobre os desafios da educação no
hospital.
Palabras clave: Formação de professores; Estágio Supervisionado; Pedagogia Hospitalar.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/5

525: La instrucción diferenciada en la transición a la secundaria en Ecuador: Una
revisión de literatura/ Israel Guillermo Bravo Bravo, Palmira Alves
Resumen:
En Ecuador, el sistema educativo en las escuelas públicas no proporciona un currículo formal para
la enseñanza del idioma inglés para el nivel de primaria (1ero a 7mo grado). Es únicamente a partir
del 8vo grado, secundaria, que se inicia la enseñanza del inglés de manera formal. Esto implica que
la instrucción de inglés se ha implementado de manera opcional y ocasional en el plan de estudios
de la escuela primaria, siempre que existieren los recursos (profesores de inglés). De lo contrario,
no es obligatorio que los estudiantes tomen dicha instrucción durante esos primeros años críticos
de escolarización. Con respecto a este problema general, se concibe que los estudiantes no
adquieren un dominio básico del idioma inglés a una temprana etapa de los años de primaria. Esto
también demuestra que los estudiantes que afrontan la transición de la escuela primaria a la
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secundaria tienen diferentes niveles de su dominio del idioma inglés. Por lo tanto, el objetivo de
esta comunicación es proporcionar una revisión de literatura de estudios realizados sobre la
instrucción diferenciada como una estrategia de enseñanza más integradora para promover la
adquisición equitativa de conocimientos. Además, pretendemos promover una compresión más
profunda en los profesores de inglés sobre la instrucción diferenciada, que les permita identificar y
aplicar las estrategias y técnicas apropiadas para guiar a los estudiantes hacia un aprendizaje
significativo. Esta comunicación procura generar criterios adecuados para que los educadores
puedan modificar y/o ajustar su instrucción dentro de las cuatro áreas principales, tales como el
contenido, el proceso, el producto y el entorno de aprendizaje. Finalmente, creemos que es
beneficioso para los estudiantes que inician la secundaria, tener ciertas adaptaciones en su nivel de
preparación en su dominio del idioma inglés, y que los profesores de Inglés puedan suplir las
necesidades de la clase en base a la instrucción diferenciada.
Palabras clave: instrucción diferenciada, secundaria, transición, inglés
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/5

529: Prevendo desigualdades de xénero. Proposta coeducativa para profesorado de
educación primaria/ Milena Villar Varela, María-José Méndez-Lois
Resumen:
As escolas deben ser o espazo educativo desde o que contribuír a erradicar as persistentes
situacións de desigualdade que sofre a sociedade actual, contempladas a nivel legal pero
escasamente desenvoltas a nivel real, sendo a coeducación o modelo de ensino a desenvolver para
acadar dito fin. Débese traballar coa infancia, a través das mestras e dos mestres, xa que é onde se
asumen os roles e onde o patriarcado comeza a actuar. De aí a importancia da coeducación e a
promoción dun desenvolvemento integral saudable nunha etapa da vida na cal os individuos
posúen unha grande plasticidade para adaptarse á contorna.
A coeducación é unha das ferramentas máis útiles e potentes para poder acabar coa desigualdade, e
a escola constitúe unha plataforma excelente para a superación dos prexuízos sexistas e para
conseguir un cambio en profundidade das estruturas e das prácticas sociais non desexables. Débese
construír unha cultura de igualdade desde a práctica escolar, xa que a escola é o principal escenario
dos suxeitos. Pero para lograr dita construción, a intervención do profesorado, de forma activa
nos procesos de cambio cara á igualdade, móstrase como un factor chave para poder operar
transformacións educativas e sociais desexables, xa que a través del transmítense e reprodúcense
patróns culturais.
Polo tanto, a formación do profesorado é fundamental. O profesorado non nace profesor/a senón
que se fai, e como toda persoa, vaise ver influenciado polos estereotipos presentes na sociedade,
e, sobre todo, polo seu pasado como individuo receptor no proceso de aprendizaxe. A súa
formación debe estar orientada en todo momento ao contexto no que vai desenvolver a súa labor,
e debe ter en conta todas e cada unha das situacións ás que debe enfrontarse. Debe tratarse dun
proceso formativo que promova o desenvolvemento persoal, profesional e social, baseado na
autonomía responsable do profesorado, partindo do seu contexto, para así construír novas
realidades, en base ás necesidades, intereses, problemas e expectativas do alumnado, e para lograr
a súa formación integral. Ademais, é fundamental incorporar en todo o proceso de formación do
profesorado, a formulación dunha educación para a igualdade dos sexos e o tratamento das
connotacións sexistas a través do desenvolvemento curricular.
En base a todo isto, pódese afirmar que o obxectivo fundamental deste traballo é, ademais de dar
a coñecer en profundidade os diversos mecanismos patriarcais e destacar a importancia da
coeducación na consecución dunha sociedade feminista, ofrecer un programa de formación
coeducativo para o profesorado de educación primaria que o capacite para lograr un
desenvolvemento integral non sexista no seu alumnado. Preténdese que esta proposta sexa a chave
que proporcione recursos ás mestras e aos mestres comprometidos e que achegue o modelo
coeducativo ao profesorado que aínda non se atopa sensibilizado.
Experimentada a implementación do programa formativo deseñado ad hoc para esta investigación,
e avaliado, establécense unha serie de conclusións e suxestións que contribúen a incrementar o
corpus teórico da coeducación e facilitan ás e aos profesionais do ensino intersadxs ferramentas
para levar á práctica novos programas e propostas.
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Palabras clave: coeducación, igualdade de oportunidades, formación do profesorado, programas
educativos
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/5

531: Educação para o Desenvolvimento: criar novas (sin)ergias na Formação Inicial de
Professores/ Gabriela Barbosa, Ana Raquel Aguiar
Resumen:
No nosso mundo globalizado, a formação inicial de professores depara-se com múltiplos desafios,
uma vez que uma vivência plena e ativa na sociedade do século XXI implica o desenvolvimento de
um conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades que visem responder aos princípios
subjacentes ao Perfil do Aluno para o Século XXI: um perfil de base humanista, educar ensinando
para a consecução efetiva das aprendizagens, incluir como requisito da educação, contribuir para o
desenvolvimento sustentável, educar ensinando com coerência e flexibilidade, agir com
adaptabilidade e ousadia, garantir a estabilidade e valorizar o saber.
Na mesma linha de sentido, o Plano de Ação da Estratégia Nacional de Educação para o
Desenvolvimento 2018-2022 coloca no centro da sua intervenção a promoção do desenvolvimento
sustentável, sendo uma das suas dimensões a cidadania global, o que justifica o reforço da temática
da Educação para a Cidadania nos currículos escolares.
Tendo em consideração a importância de formar professores preparados para as novas exigências,
sugerimos, no âmbito da Unidade Curricular de Prática de Ensino Supervisionada, do Mestrado
em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, uma intervenção educativa, por
parte de estagiárias, que promovesse a Educação para o Desenvolvimento (ED) integrada nas
aprendizagens curriculares dos alunos e, deste modo, perceber o impacto desta experiência nos
participantes. Neste quadro, formularam-se as seguintes questões de investigação: i) Que
dificuldades e oportunidades as estagiárias identificam no planeamento? ii) Que dificuldades e
oportunidades identificam na implementação da sua proposta de trabalho?
Optou-se por uma metodologia de natureza qualitativa. Para operacionalizar esta experiência, foi
proposto a seis alunas do Mestrado referido que idealizassem uma sequência didática no âmbito da
disciplina de Português que previsse aprendizagens da área da ED. Os dados foram recolhidos
através das reflexões e produções escritas e orais realizadas pelos participantes (planificações, relato
e descrição da experiência) e registos fotográficos. Na análise dos dados, procurou-se encontrar
padrões de comportamento relativos às dificuldades e oportunidades percecionadas pelas estagiárias
enquanto planificavam e implementavam a sequência que desenharam.
Os resultados deste estudo descrevem que, ao nível do planeamento, as estagiárias apresentam
como principais dificuldades encontrar pontos de cruzamento entre a especificidade dos conteúdos
de língua e as necessidades de aprendizagem no âmbito da ED. Ainda assim, apontam como uma
oportunidade o facto de poderem escolher temáticas que dizem diretamente respeito às questões
sociais mais relevantes.
Ao nível da implementação, os resultados mostram que algumas das dificuldades estão relacionadas
com restrições de tempo e com a insegurança sentida pelo facto de as suas práticas nem sempre se
sustentarem na literatura, devido à escassez de estudos existentes na área, contudo a participação
dos alunos é notória, pois todos se consideram envolvidos nos assuntos trabalhados.
Globalmente, e apesar das dificuldades encontradas, as estagiárias desenvolveram conhecimentos
sobre ED e perceberam caminhos possíveis de a colocar ao serviço das aprendizagens do
Português, tomando consciência de realidades importantes para a formação dos alunos enquanto
cidadãos críticos e observadores do mundo. Justifica-se, assim, a necessidade de continuar a
investir nesta área na formação inicial de professores.
Palabras clave: Formação Inicial de Professores; Educação para o Desenvolvimento
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/5

542: Comportamentos profissionais do professor universitário priorizados em instrumentos
para avaliar o seu desempenho/ Marcelo Henrique Oliveira Henklain, Joene VieiraSantos
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Resumen:
Revisão sistemática recente mostrou que existem 21 instrumentos com evidências psicométricas
publicados em periódicos brasileiros e cuja finalidade é avaliar o desempenho de professores
universitários. Esses instrumentos concentram-se na atuação do professor em sala de aula e são de
heterorrelato ou autorrelato. Desse estudo surgiu um novo problema de pesquisa: quais
comportamentos profissionais do professor são mais frequentes nesses instrumentos? Responder
essa pergunta é útil para identificar comportamentos profissionais que estão sendo desconsiderados,
bem como aqueles considerados muito importantes e que, portanto, deveriam ser priorizados na
formação inicial ou continuada de professores. O objetivo deste estudo foi, então, identificar os
comportamentos profissionais mais frequentes em instrumentos brasileiros para avaliação do
desempenho docente. Da população de 21 instrumentos, foram selecionados para análise os itens
dos dois instrumentos mais recentes e dos dois mais antigos. Essa escolha permitiu representar
tendências presentes nos primeiros instrumentos brasileiros com evidências psicométricas e nos
mais recentes. Os instrumentos selecionados foram: (a) Recentes: Escala de Avaliação Docente
(EADoc, 46 itens) e Inventário de Aprendizagem/Competências, Suportes Organizacionais e
Desempenho Docentes (ASOD, 73 itens); (b) Antigos: Questionário de Avaliação de Professor e
Disciplina (QAPDis, 30 itens) e Questionário de Avaliação do Desempenho do Professor
(QADPro, 34 itens). Os itens dos quatro instrumentos foram registrados em uma planilha
eletrônica e foram removidos itens que sinalizavam aspectos negativos do desempenho docente ou
que não apresentavam informações sobre o desempenho docente em sala e/ou junto aos alunos.
Ao todo, foram selecionados para análise 63 itens dos instrumentos mais recentes (EADoc e
ASOD) e 46 dos mais antigos (QAPDis e QADPro), sendo que os mais recentes foram
construídos para que fossem respondidos por professores e os mais antigos para ser respondidos
por alunos. Considerando que a amostra de itens era extensa, foram adotadas categorias para
facilitar a identificação dos principais aspectos considerados na avaliação docente. Duas
classificações foram realizadas: (a) a primeira com base nas 28 qualidades do professor excelente
descritas no Teacher Behavior Checklist (TBC; e.g., acessível, criativo, comunicador eficaz etc.); e
(b) a segunda a partir das seguintes classes de comportamento: “Caracterizar necessidades sociais”,
“Propor objetivos de aprendizagem”, “Caracterizar repertório de entrada dos aprendizes”,
“Planejar sequência e condições de ensino”, “Avaliar eficiência do programa de ensino”, e “Sem
classificação”. De acordo com a classificação feita a partir do TBC, verificou-se que a amostra
priorizava comportamentos profissionais que demonstrassem as qualidades de criatividade e de
domínio de conteúdo, ambas relacionadas com comportamentos técnicos do professor segundo o
TBC. Parece existir, portanto, preocupação reduzida com comportamentos relacionados à
interação professor-aluno. Na segunda classificação, verificou-se que a categoria mais frequente foi
“planejar sequência e condições de ensino”, enquanto comportamentos como “Propor objetivos
de aprendizagem” foram pouco ou nada considerados. Esse dado é preocupante, pois o
estabelecimento de objetivos é fundamental para orientar a atuação docente, desde as condições de
ensino até a definição do que deve ser avaliado em relação ao desempenho discente. Este estudo
está sendo ampliado para incorporar novos itens e revelou-se promissor na caracterização de como
professores brasileiros são avaliados.
Palabras clave: Psicologia Educacional, Educação Superior, Avaliação de desempenho docente,
Psicometria.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/5

565: A ATUAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA NO ESPAÇO DA INCLUSÃO
SOCIAL: DO REAL AO IDEAL/ Marisa Pascarelli Agrello, Joaquim José Escola
Resumen:
O que se percebe é que, na atualidade, passa-se de uma prática excludente para a inclusão
incondicional, igualmente ingênua, não se levando em consideração a individualidade de cada ser
humano e suas reais necessidades. O objetivo principal é sensibilizar sobre o direito fundamental
que todo ser humano tem de ser atendido em suas reais necessidades e que na atualidade, com
muitos anos defasados, ainda estamos caminhando em um processo inclusivo-excludente, que por
força de lei e sem formação continua de professores e ambiente preparado, quer pelas escolas em
todos os níveis, quer pela sociedade, ainda não compreendemos o real sentido do que é incluir. A
164

inclusão não é imposta. Ela é interna, ou seja, ou se deseja realizá-la, ou não. Ou nós observamos
nas pessoas as suas possibilidades, competências e conhecimento, ou somente se reconhece a sua
"deficiência" e se rotula como "a deficiência", não autorizando o seu saber formal e informal. A
etapa do trabalho a ser desenvolvido está distribuída entre teoria e prática, por meio da mediação
psicopedagógica, com a participação constante de todos os envolvidos no processo. A culminância
será a elaboração de um plano de trabalho para uma sala de aula inclusiva, pois, a Escola em todos
os níveis, não é a única que legitima e nem é a mais genuína base de formação e de informação de
impacto no desenvolvimento da aprendizagem humana. A escola é muito importante sem dúvida,
mas existem mais espaços que colaboram de modo significativo com a educação de maneira não
formal. Há, portanto, a necessidade de revisão e reflexão sobre muitas outras questões para que
haja o sucesso da proposta de inclusão no ensino regular. A rua é uma sala de aula muito
provocativa, cheia de aventuras, diversidade e vicissitudes e ao mesmo tempo é o lugar da alegria.
Lá, comemora-se o futebol. Chora-se, quando nosso “ser” é ferido. Joga-se o nome na lama, na
rua. Para fundamentar este artigo os autores pesquisados foram: Martins e Jorge (2011); Azambuja
e Ferreira (2011); Alvin (2010), Freire (2010), Moran (2017), Vygotsky (1978), Noffs (2012) e
vários artigos da Revista Brasileira de Educação.
Palabras clave: Psicopedagogia; Inclusão Social; Mediação; Cidadania.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/5

574: Perceções de alunos do 4.º ano de escolaridade sobre os manuais escolares/ Ana
Costa, Manuel Vara Pires
Resumen:
O manual escolar, sendo associado a formas de trabalho mais passivo, pode ser, num contexto de
ensino mais exploratório, um instrumento útil de apoio às aprendizagens dos alunos, podendo
contribuir para o desenvolvimento de competências realçadas nas orientações curriculares oficiais.
Pode apoiar o trabalho autónomo do aluno, em eventual articulação com outros materiais, e
também ajudar o trabalho do professor, pois é um material que acompanha a atividade de sala de
aula ao longo de todo o percurso escolar. É, então, pertinente continuar a estudar e compreender
melhor o(s) papel(éis) que o manual escolar pode desempenhar no processo de ensino e
aprendizagem. Por estas razões, o manual escolar constituiu o tema integrador das práticas
realizadas em sala de aula ao longo do estágio profissional da primeira autora, num ambiente de
prática de ensino supervisionada, no âmbito de um mestrado profissionalizante para o ensino do
1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) e de Matemática e Ciências Naturais do 2.º CEB. As práticas de
ensino foram enquadradas pela questão global: “Qual o papel do manual escolar no processo de
ensino e aprendizagem?”. Respostas à questão são concretizadas no Relatório final de estágio,
ainda em desenvolvimento, através da apresentação e reflexão sobre experiências de ensino e
aprendizagem nos dois ciclos de ensino centradas em práticas de utilização, por parte de alunos e
da professora, dos manuais escolares adotados nas respetivas áreas disciplinares. Esta comunicação
pretende apresentar e discutir os resultados de um questionário respondido pelos alunos do 4.º ano
de escolaridade (1.º CEB) no final do ano letivo com o principal propósito de identificar e analisar
as suas perceções sobre os manuais escolares que utilizam nas disciplinas de Português, Estudo do
meio e Matemática. O questionário era constituído por quinze questões, a generalidade delas de
resposta aberta e solicitando a respetiva justificação. Os alunos revelam opiniões muito favoráveis
sobre os manuais escolares. Consideram-nos como uma fonte de conhecimento para a
aprendizagem e para o estudo mais autónomo e identificam-nos como recursos muito importantes,
que ajudam a aprender e a preparar as situações de avaliação mais formal. Referem, como
principais formas do seu uso, a resolução das tarefas ou atividades propostas, a leitura e análise do
texto apresentado e a ajuda na realização dos trabalhos realizados em casa. Para a elaboração de
manuais escolares com mais qualidade os alunos sugerem, globalmente, a melhoria dos textos, das
figuras e das tarefas propostas.
Palabras clave: educação básica, manual escolar, ciências naturais, matemática, português
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/5

591: Projeto EGID3: Perceções dos estudantes sobre a Geometria e o seu ensino/ Marcela
Seabra, Paula Maria Barros, Manuel Vara Pires, Cristina Martins
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Resumen:
O projeto de investigação – EGID3: ensino da Geometria, investindo no diagnóstico, dificuldades
e desafios surge do interesse comum dos investigadores nas práticas letivas dos professores e,
particularmente, no ensino superior. O contexto de realização deste é a unidade curricular de
Geometria da Licenciatura em Educação Básica. Este trabalho apresenta características de
investigação sobre a própria prática profissional, com uma natureza reflexiva e colaborativa. É
nosso entendimento que o envolvimento do professor na investigação o ajuda a lidar com as
situações decorrentes da sua prática letiva que por vezes surgem de forma imprevista.
Simultaneamente, este envolvimento, propicia-lhe a construção do seu conhecimento profissional.
Além da importância atribuída ao diagnóstico das dificuldades dos estudantes, à valorização do
ensino do tipo exploratório e ao papel das tarefas matemáticas na condução da prática letiva, numa
primeira etapa, deste projeto, averiguámos as perceções do estudante face à Geometria e o seu
ensino. Estas perceções poderão ter implicações na forma como os estudantes interpretam os
conteúdos em estudo e no modo como futuramente os irão trabalhar na sua prática enquanto
professores. Assim, nesta comunicação pretendemos aprofundar a análise realizada numa
divulgação anterior, cruzando os resultados relativos às perceções dos estudantes sobre o
significado atribuído à Geometria e às estratégias que consideram ser as adequadas no processo de
ensino e aprendizagem da unidade curricular em causa, com as perceções manifestadas face ao
experienciado nos ensino básico e secundário: atividades que recordam com agrado, dificuldades
sentidas e recursos utilizados. Os participantes neste projeto são, pois, a professora e os estudantes
de uma turma. A recolha de dados, no caso concreto da etapa aqui exposta, foi efetuada com
recurso a questionários. A análise dos dados focou-se na análise de conteúdo das respostas dos
estudantes ao questionário inicial. É possível destacar: (i) o conceito de geometria é
significativamente associado a “figuras geométricas” ou simplesmente “figuras”; (ii) o recurso a
“aulas práticas” destaca-se nas sugestões de estratégias no ensino da Geometria, se bem que com
idêntica eloquência é também referido “aulas expositivas”; (iii) acerca das dificuldades sentidas no
ensino básico e secundário no estudo da geometria sobressai a realização de cálculos (por exemplo,
o cálculo dos ângulos); (iv) o trabalho com sólidos geométricos é enfatizado na identificação de
estratégias de maior agrado nos níveis de ensino anteriores; e (v) a régua, o esquadro e o compasso
são identificados como os recursos mais utilizados anteriormente.
Palabras clave: Geometria, ensino de Geometria, perceções de estudantes do ensino superior
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/5

593: Autoeficácia para promover o envolvimento parental na educação – Estudo realizado
com alunos finalistas/ Lourdes Mata, Patrícia Pacheco
Resumen:
O envolvimento dos pais na educação dos filhos pode assumir diferentes formas e o modo como
os profissionais o concebem pode ser determinante, tanto para a frequência na sua participação
como para o tipo de situações e atividades em que estes se envolvem. Entre as várias crenças que
podem condicionar a ação dos profissionais e o tipo de estratégias usadas estão os seus julgamentos
de autoeficácia. Estes julgamentos são específicos para uma tarefa ou situação e condicionam as
expetativas face ao desempenho, a persistência e escolhas que se fazem. A formação inicial pode
ter um papel importante na valorização do papel das famílias, na identificação de estratégias que
promovam a sua participação e até no apoio ao desenvolvimento de competências nesta área.
Neste sentido o objetivo deste trabalho foi construir uma escala de autoeficácia sobre o
envolvimento das famílias na educação, e também caraterizar estas crenças em alunos que
frequentam mestrados que habilitem para a profissão de educador de infância. Os participantes
foram 126 alunos dos mestrados em Educação Pré-escolar (MEPE) e em Educação Pré-escolar e 1º
ciclo do Ensino Básico (MEPE1ºCEB), de 7 escolas de formação. Estes estudantes responderam a
uma escala de autoeficácia, onde se procurava perceber até que ponto se sentiam confiantes (1 –
Muito confiantes, 10- Nada confiantes) para promover o envolvimento das famílias em diferentes
aspetos como atividades no jardim de infância, atividades em casa, apoio à parentalidade e
comunicação.
Uma análise fatorial exploratória com rotação Varimax, após eliminação de alguns itens ambíguos
ou que apareciam isolados, evidenciou uma estrutura unidimensional, integrando 25 itens que
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contemplavam os diferentes tipos de ações concetuais de partida. Esta dimensão mostrou elevada
consistência interna.
Uma análise dos valores da autoeficácia dos estudantes mostrou que esta era elevada com uma
média de 7, 4 e em que mais de 50% apresentou valores iguais ou superiores a 7, 5. Contatou-se que
somente 10% evidenciaram níveis de autoeficácia iguais ou abaixo do ponto médio da escala (5, 5).
Não se identificaram diferenças significativas nem em função do curso (MEPE ou MEPE1ºCEB)
nem em função do ano (1º ou 2º). Contudo foram encontradas diferenças significativas na
autoeficácia consoante a avaliação que fizeram da formação recebida nesta área. As estudantes que
consideraram melhor a formação apresentaram também níveis de autoeficácia mais elevados.
Estes resultados serão discutidos realçando a importância das crenças e do apoio que a formação
inicial poderá dar para apoiar práticas de qualidade e julgamentos de autoeficácia positivos.
Palabras clave: envolvimento parental, autoeficácia, formação inicial
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -3

619: A coeducación como ámbito de actuación do departamento de orientación: proposta
para un centro público de educación secundaria/ Noelia Darriba García, Neves Arza
Arza
Resumen:
O marco legal e os plans e estratexias vixentes en materia de igualdade no sistema educativo
inciden na coeducación como un dos medios para promover a equidade de xénero. A eliminación
de estereotipos, a prevención da violencia de xénero, a promoción da corresponsabilidade e da
diversificación profesional son algúns dos seus obxectivos. O I Plan de actuación para a
igualdade nos centros educativos de Galicia recoñece o labor de asesoramento dos departamento
de orientación na promoción da formación en igualdade nos centros educativos. Na comunicación
preséntase Xénero/s) á parte¡, unha proposta de formación e asesoramento liderada polo
departamento de orientación e destinada ó profesorado dun Instituto de Educación Secundaria e
as nais e pais do alumnado. É un proxecto en construción, flexible, aberto, progresivo e
ambicioso. Na primeira fase, analizamos con visión de xénero os instrumentos de planificación
do centro e estudamos, a través dun cuestionario, o perfil coeducativo do profesorado: crenzas,
praxe, formación posuída e temáticas nas que estaría interesado en formarse. Así foi como
constatamos a presenza dunha linguaxe sexista e que a formación en igualdade formúlase como
finalidade ou principio, pero non se traslada ós obxectivos e accións recollidas nos distintos
documentos institucionais do centro. A nivel de profesorado, identificamos un grupo cun perfil
favorable a unha praxe docente e titorial coeducativa. A proposta presenta dúas liñas de actuación
básicas: a creación dun grupo de traballo en pedagoxías feministas (laboratorio de xénero) e a
integración de perspectiva de xénero no plan de acción titorial e no plan de orientación académica
e profesional. Para cada unha delas, planifícanse obxectivos e accións a curto, medio e longo
prazo. Para comezar, propóñense aquelas accións máis factibles: o uso da linguaxe inclusiva na
documentación e na rotulación do centro, a creación dun taboleiro feminista, a conmemoración
de efemérides e a creación dunha bitácora na que se faciliten recursos e materiais didácticos para
unha praxe coeducativa. Como reflexión final, incidimos na necesidade de incorporar outros
profesionais nos departamentos de orientación, de xeito que se poda atender o labor de
asesoramento coeducativo.
Palabras clave: Coeducación, servicio de orientación, enseñanza secundaria, formación de
profesorado, tutoría
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/5

624: FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO E
REPERCUSSÕES NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REPÚBLICA TCHECA,
PORTUGAL E BRASIL/ Gladis Falavigna, Bento Silva, Andrea Valim
Resumen:
A presente pesquisa aborta sobre como a formação dos professores repercute no processo ensinoaprendizagem dos estudantes do último ano do Ensino Fundamental e último ano do Ensino
Médio de três escolas públicas localizadas na cidade de Pilsen, República Tcheca, Brasil e Portugal.
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Tem como objetivos específicos: identificar a base curricular do curso de formação de professores;
descrever como acontece o processo de avaliação da formação de professores; descrever quais
tecnologias e metodologias são utilizadas nas práticas pedagógicas; identificar quais são os
fundamentos teóricos do curso de formação de professores; descrever os problemas enfrentados
pelos professores durante o curso de formação/graduação; descrever qual é a política de governo
em relação à formação de professores que atuarão no Ensino Fundamental e Médio do seu país:
que recursos são ofertados, atualização contínua, carga horária de trabalho, plano de carreira,
salários, aposentadoria; analisar os resultados obtidos pelos professores nas escolas onde atuam:
aspectos positivos e a melhorar, metodologias, recursos, projetos, avaliações; analisar as
percepções dos estudantes sobre seu processo de aprendizagem: aspectos positivos e a melhorar;
descrever projetos em andamento ou planejamento com foco no empreendedorismo: tema,
objetivos, metodologia, recursos, cronograma de trabalho, critérios de avaliação; descrever o
entendimento de professores e estudantes sobre empreendedorismo na educação; descrever a
percepção dos familiares dos estudantes sobre a aprendizagem recebida na escola; analisar as
sugestões de professores, estudantes e familiares para melhorar o processo educacional nas escolas;
propor projeto educacional co-empreendedor em parceria com universidades e escolas da
República Tcheca, escolas do Rio Grande do Sul, Brasil e Portugal. Trata-se de uma pesquisa
descritiva, a população da pesquisa compreende professores e estudantes de escolas públicas
localizadas nas cidades de Braga, Portugal; Pilsen, República Tcheca; e São Francisco de Paula,
Rio Grande do Sul, Brasil, num total de 540, sendo 180 participantes na República Tcheca, 180
em Portugal e 180 no Brasil. Os instrumentos de coleta utilizados foram questionário com questões
abertas e fechadas para professores, estudantes e familiares dos estudantes, observações e análise
de documentos. A pesquisa está em fase de elaboração da conclusão e considerações finais.
Palabras clave: formação de professores; ensino básico;Portugal; Brasil; República Tcheca
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- aula 2/5

JUEVES DÍA 5
7: FORMACIÓN Y TRANSICIÓN AL
MUNDO LABORAL
243: Emprender na Formación Profesional en Galicia: os viveiros de empresa/ Serxia
Lage Arias
Resumen:
O propósito da presente investigación é describir o panorama do emprendemento educativo en
Galicia, prestando especial atención á acción da rede de viveiros de empresa situados nos centros
educativos de Formación Profesional. Xustifícase a pertinencia deste estudio abordando unha
análise das perspectivas sobre o mesmo contidas nas políticas educativas institucionais. Así mesmo,
contextualizaranse os propósitos e as accións que desenvolve o plan de emprendemento Educativo
de Galicia Eduemprende, en relación ás políticas en emprendemento educativo aplicadas no
ámbito estatal e da Unión Europea. Seguidamente, farase unha análise da acción da Rede Galega de
Viveiros de Empresa na Formación Profesional. Neste sentido, procederanse presentar a análise
dos datos extraídos da propia rede e da información recollida nas entrevistas ás persoas
responsables dos viveiros de empresa da Coruña. Para concluir imos examinar as implicacións
pedagóxicas da análise realizada baixo unha perspectiva da educación para a xustiza social aplicada
o emprendemento educativo.
Palabras clave: Emprendemento educativo, Xustiza Social, Formación Profesional, Viveiros de
Empresa.
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Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -1

15: Prácticas externas: una visión del tutor/ Carles Dulsat Ortiz
Resumen:
Las prácticas externas se están consolidando, cada vez más, como un elemento imprescindible
dentro de cualquier tipo de formación y en distintas etapas educativas, tanto universitarias como en
ciclos formativos. Dentro de estos últimos, se están equiparando los cursos a técnicos deportivos,
la mayoría de los cuales se encuentran en periodo transitorio. Debido a las distintas idiosincrasias de
las distintas especialidades deportivas, la mayoría de ellas se imparten a nivel nacional en todos sus
niveles y en modalidad a distancia, incluidas las prácticas externas. La relevancia de estas prácticas
reside en acercar la teoría de las materias dadas a lo largo del curso académico a un contexto propio
de la especialidad deportivo y desde el punto de vista de técnico deportivo en el cual se está
formado.
Esta comunicación presenta la investigación descriptiva llevada a cabo en los cursos a técnicos de
nivel 2 de especialidades deportivas. El estudio se centra en los tutores externos, buscando recoger
la información desde su punto de vista, analizarla y conseguir una primera aproximación de las
necesidades, satisfacciones e insatisfacciones, y la relación existente con la entidad organizadora.
Este estudio hace referencia al curso del 2017-2018. Al finalizar el periodo de prácticas se mandó
un cuestionario on-line ad-hoc a los tutores externos quienes al finalizar las respuestas se devolvía
automáticamente. Este cuestionario consta de un primer apartado que hace referencia a las
características del tutor. Un segundo apartado que trata de las características del centro donde se
realizan las prácticas. El tercer apartado del cuestionario trata de la satisfactoriedad del tutor con
respecto al periodo de prácticas. Y, un último apartado donde se pide la relación existente con la
entidad organizadora.
Entre los datos más relevantes, cabe destacar que todos los tutores externos son titulados de nivel
3 o equivalente, en un rango de edad entre los 32 y los 49 años. La experiencia con la formación a
distancia es: 2/3 con experiencia y 1/3 sin experiencia. Los centros donde se realizan las prácticas
son colegios o clubs privados con un ámbito de actuación local y provincial, y en algunos casos
autonómico y nacional según las competiciones en las que se participan. Los tutores valoran su
participación en 4 sobre 5, y la satisfacción con los alumnos de 4 y 5 sobre 5, un 75%. La
colaboración con la entidad organizadora la valora el 50% de los tutores en 2 sobre 5, aunque 2/3
consideran que han recibido la información para el seguimiento del periodo de prácticas. Destaca,
por eso, que el 100% de los tutores comentan que en ningún caso la entidad organizadora ha
contactado con ellos, y todos ellos consideran necesario la realización de un calendario de
prácticas.
Estos resultados nos llevan a unas conclusiones donde el tutor considera que se debe iniciar un
proceso de comunicación entre ellos y la entidad organizadora puesto que en estos momentos no
existe, así como proporcionar un guion con objetivos y competencias que se deben desarrollar, y
además actividades para completar esa formación del alumnado.
Palabras clave: prácticas externas, satisfactoriedad, relación entidad organizadora, e-learning
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/2

120: Inteligência Emocional e Valores Pessoais em estudantes universitários: Uma revisão
sistemática da literatura/ Diana Meneses, Isabel Silva, Glória Jólluskin
Resumen:
As competências socioemocionais são definidas pela OCDE (2015) como sendo uma habilidade
individual que podem ser expressadas através de padrões de comportamentos, pensamentos e
sentimentos, desenvolvidos através de experiências e aprendizagens ao longo do ciclo vital.
Assumem-se como importantes preditores da frequência e desempenho académico no ensino
superior, sendo estas soft skills atualmente apontadas como altamente relacionadas com a saúde,
bem-estar subjetivo, sucesso académico e laboral, assim como com as interpretações e
comportamentos de cada individuo (OCDE, 2015). Sendo a inteligência emocional uma
competência socioemocional e estando os valores pessoais intimamente ligados às condutas,
interpretação que cada individuo faz acerca das mesmas e do meio onde se insere, o objetivo da
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presente revisão sistemática é analisar a produção cientifica referente às diferenças entre inteligência
emocional, valores pessoais e a sua associação entre o sexo masculino e feminino em estudantes
universitários, assim como a relação das diferentes variáveis com o desempenho académico. Para
tal, recorreu-se ao método de revisão sistemática da literatura, tendo sido esta realizada na base de
dados B-On, entre o período de 2010 a 2019, com as seguintes combinações de descritores
“emotional intelligence” and “personal values”. No total, obtiveram-se 59 artigos, dos quais, após
a aplicação de critérios de elegibilidade, restringiu-se a um total de 5 artigos para análise final.
Os estudos revistos, apontam resultados divergentes quanto à variável sexo, demonstrando-se o
sexo masculino mais autoconsciente e com mais elevada estabilidade emocional do que o sexo
feminino. A inteligência emocional demonstra estar relacionada com o desempenho individual,
assim como uma associação entre a inteligência emocional e a personalidade, nomeadamente no
facto da primeira ser mediadora da relação entre a aproximação e o evitamento (caraterísticas da
personalidade, da motivação e valores), e do desenvolvimento moral.
Assim o desempenho individual parece relacionar-se com a inteligência emocional, permitindo-nos
compreender a importância do seu papel no desempenho académico dos estudantes. As diferenças
encontradas entre sexos relativos à inteligência emocional parecem apontar para um beneficio na
implementação de programas de desenvolvimento da inteligência emocional adaptados às
necessidades percebidas.
Estando este último sob a influência dos valores pessoais, aquando de uma tomada de decisão,
demonstrando-se desta forma os valores pessoais assim como a inteligência emocional fatores
importantes no desempenho académico, por ser este contexto pautado por sucessivas necessidades
de tomada de decisão.
Palabras clave: Inteligência Emocional; Valores Pessoais; Desempenho académico; estudantes
universitários
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/2

120: Inteligência Emocional e Valores Pessoais em estudantes universitários da área do
cuidar: Um estudo empírico/ Diana Meneses, Isabel Silva, Glória Jólluskin
Resumen:
Aliadas às particularidades da condição humana, os profissionais da área do cuidar lidam
diariamente com situações emocionais extremas, pelo que se torna evidente a importância da
inteligência emocional neste contexto. Assim ressalva-se a necessidade desta dimensão ser
desenvolvida aquando da formação académica, munindo os futuros profissionais de ferramentas
emocionais ímpares que possibilitem o atuar, pensar e comunicar com vista à eliminação de
obstáculos entre a vida pessoal e profissional. Portanto, não olhar apenas para o domínio da
técnica, mas debruçar a eficácia clinica dos mesmos como vindoura de um sistema de valores
pessoais e afetos que o profissional possui enquanto ser humano.
Desta forma, o objetivo do presente estudo empírico foi analisar se existem diferenças ao nível da
inteligência emocional e dos valores pessoais entre estudantes do sexo feminino e masculino, bem
como analisar se existem diferenças ao nível destas variáveis entre alunos que se encontram a
frequentar diferentes anos em cursos do cuidar. Foi estudada uma amostra de conveniência
constituída por 75 estudantes universitários de cursos da área do cuidar, maioritariamente do sexo
feminino (82, 7%), com idades compreendidas entre os 19 e 54 anos de idade. Os participantes
responderam, por via eletrónica, a um Questionário Sociodemográfico, seguido pelo Questionário
Sobre Valores Pessoais, Escala de Valores de Schwartz e Questionário de Competência Emocional.
Os resultados obtidos na presente investigação sugerem que relativamente aos valores pessoais
/humanos foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre o sexo masculino e o
sexo feminino, tendo o sexo feminino apresentado scores mais elevados nas dimensões relacional,
tradicionalismo, preocupação social, espiritualidade e equilíbrio pessoal, contrastando com o sexo
masculino que pontua de forma mais elevada nas dimensões de autopromoção e poder. A respeito
da inteligência emocional verificou-se diferenças estatisticamente significativas entre ambos os
sexos, tendo o sexo feminino revelado uma maior perceção emocional e capacidade para lidar com
as emoções. Verificaram-se ainda diferenças estatisticamente significativas entre alunos a frequentar
diferentes anos de formação quanto aos valores pessoais e à inteligência emocional.
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Desta forma, denotam-se diferenças relativas à inteligência emocional e aos valores presentes entre
ambos os sexos, assim como entre os anos de formação dos alunos, sendo de reflectir a existência
destas diferenças, dando primazia a estas dimensões no contexto académico pela sua relevância,
trazendo o papel da ação humana aliadas ao conhecimento e empenho para o exercício do cuidar,
pelo que dotar estes estudantes de capacidades indispensáveis e posteriormente expressadas no
desempenho laboral nesta área é relevante para que este seja feito da forma mais integrativa e
humana.
Palabras clave: inteligência emocional; valores pessoais; área do cuidar; contexto laboral; contexto
académico
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/2

119: Inteligência Emocional e Assertividade em estudantes universitários: Uma revisão
sistemática da literatura/ Andreia Morais, Isabel Silva, Glória Jólluskin
Resumen:
As competências socioemocionais, em que se inserem a inteligência emocional e a assertividade,
têm impacto sobre variados contextos sociais, nomeadamente ao ajudar os sujeitos a retirar maior
proveito da educação, sendo por isto o desempenho académico influenciado por estas (OCDE,
2015). Atualmente os estudantes são perspetivados como agentes ativos no seu processo de
formação, pelo que o desenvolvimento de competências sociais e emocionais, para além das
cognitivas, exerce um papel preponderante no desempenho académico, pessoal e posteriormente
laboral, dos mesmos.
O presente estudo consiste numa revisão sistemática da literatura que teve como objetivo analisar o
tipo de relação entre a inteligência emocional e a assertividade em estudantes universitários; mais
especificamente, compreender a relação entre a experiência prática/estágio englobada em alguns
cursos do cuidar com os níveis de inteligência emocional e assertividade; compreender qual o valor
preditivo da inteligência emocional e assertividade no desempenho académico, assim como
explorar se existem diferenças nos níveis de inteligência emocional e assertividade entre indivíduos
de ambos os sexos.
Esta revisão, realizou-se a partir da base de dados B-On (Biblioteca do Conhecimento Online), no
período compreendido entre 2010 e 2019, com a combinação de descritores “emotional
intelligence” and “assertiveness” obtendo-se na totalidade 63 artigos que, após a aplicação de
critérios de inclusão, resultaram em 7 artigos para análise.
Os estudos analisados sugerem que a inteligência emocional e assertividade, tal como outras
componentes socieoemocionais (resolução de problemas, teste da realidade, responsabilidade
social e relações interpessoais), são bons preditores do desempenho académico, sendo as mesmas
incrementadas com a experiência prática/estágio englobadas em cursos do cuidar. Relativamente às
diferenças entre sexos quanto à inteligência emocional esta é percecionada como sendo mais
elevada no sexo feminino, já no que concerne à relação da assertividade com o sexo não existem
diferenças estatisticamente significativas entre ambos os sexos, contudo quando olhamos para
componentes específicos da assertividade, como as competências respeitantes à gestão de situações
íntimas que requeiram assertividade, esta demonstra níveis mais elevados no sexo masculino.
Com efeito, conclui-se que a inteligência emocional e a assertividade têm um bom papel preditivo
no desempenho académico dos estudantes universitários e são passíveis de ser promovidas aquando
da prática clínica de estágio englobado em cursos do cuidar.
Neste sentido, a promoção da inteligência emocional e da assertividade pode dar um importante
contributo para uma melhor compreensão das mesmas e da sua influência nos vários contextos
onde os estudantes, futuros profissionais, se inserem, e como podem ser fomentadas através da
prática englobada nos cursos, perspetivando assim uma melhoria no desempenho, designadamente
no contexto académico e posteriormente laboral.
Palabras clave: Inteligência emocional, assertividade, desempenho académico, desempenho
laboral, área do cuidar
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/2

119: Inteligência Emocional e Assertividade em estudantes universitários da área do
cuidar: Um estudo empírico/ Andreia Morais, Isabel Silva, Glória Jólluskin
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Resumen:
A inteligência emocional, assim como a assertividade, têm implicações na vida pessoal e
profissional de indivíduos que exercem a sua formação e profissão na área do cuidar, pois tratamse de profissões baseadas nas relações humanas. Existe exposição, nomeadamente a situações
difíceis e promotoras de stress a que os mesmos estão sujeitos, sendo incontestável a necessidade
destes futuros profissionais serem competentes no que respeita a lidar com as suas emoções e as
dos outros, bem como possuir competências na área da comunicação. O objetivo deste estudo
empírico foi analisar se existem diferenças ao nível da inteligência emocional e assertividade quando
consideramos alunos que se encontram a frequentar diferentes anos de formação em áreas do
cuidar bem como analisar se existe uma relação entre inteligência emocional, assertividade e alunos
do sexo masculino e feminino. Foram recolhidos dados de um total de 75 estudantes universitários
de cursos da área do cuidar, com uma amostra maioritariamente do sexo feminino (82, 7%), com
idades entre os 19 e os 54 anos. Os participantes responderam a um Questionário
Sociodemográfico,
Questionário de Competência Emocional e ao Questionário de
Comportamento Interpessoal, administrados através de formulário eletrónico.
Os resultados atingidos apontam que relativamente à inteligência emocional, o sexo feminino
apresenta um nível mais elevado de capacidade para lidar com as emoções e de perceção emocional,
existindo também diferenças estatisticamente significativas entre alunos a frequentar diferentes
níveis de formação académica quanto à inteligência emocional, sugerindo uma pontuação mais
elevada em alunos de pós-graduação/outro.
No que concerne à assertividade não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas
entre o sexo masculino e feminino, mas existem diferenças estatisticamente significativas entre
alunos de diferentes anos de formação académica quanto à assertividade, estando presente uma
pontuação mais elevada em alunos do 2º ciclo de estudos/ mestrado.
Em suma, ficam patentes as diferenças relativas à assertividade entre alunos de diferentes anos de
formação académica, e as diferenças relativas à inteligência emocional entre ambos os sexos, assim
como entre anos de formação. Parece relevante refletir acerca da existência destas diferenças, e da
importância do desenvolvimento de programas de treino da inteligência emocional e assertividade
no contexto académico, de forma a munir os futuros profissionais da área do cuidar de ferramentas
e estratégias de prevenção, confronto e de resposta a uma multiplicidade de situações e
contrariedades propícios a este ambiente laboral.
Palabras clave: Inteligência emocional, assertividade, área do cuidar, contexto académico,
contexto laboral
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/2

174: O EFEITO DA EDUCAÇÃO CORPORATIVA PARA O
CRESCIMENTO
E
A
SUSTENTABILIDADE
DAS
EMPRESAS
FAMILIARES: UM ESTUDO DE CASO./ Glauciana Gomes Soares Vazquez
Resumen:
As empresas familiares possuem carcterísticas que as diferenciam das demais empresas e
apresentam grande importância para a economia mundial, desta forma faz-se necessário investigar
sobre como promover o crescimento e a sustentabilidade desse tipo de negócio. Este estudo tem
por objetivo analisar o efeito da educação corporativa numa empresa familiar brasileira e se os
investimentos em educação corporativa promoveram, ao longo do tempo, vantagem competitiva,
possibilitando a sustentabilidade e um processo de sucessão qualificado. Apresenta como
abordagem o estudo de caso com metodologia mista, onde cruzou os dados qualitativos e
quantitativos: utilizou-se a análise de discurso, com a utilização do software Nvivo, e a análise de
modelos das equações estruturais (SEM), com o apoio do software SmartPLS 3.0. Os dados
analisados nesta investigação, através da entrevista com os executivos de alta gestão da empresa
familiar Betânia Lácteos S/A e questionários aos demais emrpegados, suportam que a empresa
pesquisada apresenta características de empresa familiar e além disso que os investimentos em
educação corporativa possibilitam o crescimento, a sustentabilidade e um processo de sucessão
qualificado. A partir deste estudo, percebe-se que os investimentos em educação corporativa,
poderão resolver a problemática da sustentabilidade das empresas familiares, que pelas implicações
teóricas levantadas neste estudo, deixam de existir a partir da terceira geração, muitas vezes pela
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falta de profissionalização dos sucessores e prevalência do relacionamento em detrimento da
competência. As evidências empíricas do estudo estudo ratificam que investir em educação
corporativa possibilita o crescimento, a sustentabilidade e um processo de sucessão qualificado.
Palabras clave: Crescimento; Educação Corporativa; Empresa Familiar; Sustentabilidade.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- planta 0

355: Estudo comparativo entre currículos formadores no ensino profissional entre Brasil e
Portugal/ Gleise Regina Bertolazi Santos, Jorge Bonito, Celso Dal Ré Carneiro
Resumen:
Diante de umas de suas maiores crises educacionais, e de inúmeros acidentes ambientais, tanto
naturais como de origem antropogênica, reforça-se a importância de valorizar os conteúdos
geocientíficos nos currículos escolares, notadamente na educação básica brasileira. A modalidade
de educação técnica integrada aos cursos do ensino médio (ETIM), a qual trata da formação de
mão de obra qualificada ao mercado de trabalho, bem como ao acesso à formação acadêmica
universitária, possibilita construir uma visão integrada da natureza e da interferência humana sobre
os sistemas que compõem o planeta Terra. A situação curricular atual é de grande fragmentação de
conteúdos e diversificação de abordagens de ensino-aprendizagem. Como contribuição para
entender melhor a realidade nacional, este projeto teve por objetivo realizar um levantamento de
temas geocientíficos presentes nos currículos oficiais brasileiros dos cursos de ETIM e nos
currículos da educação profissional secundária de escolas públicas de Portugal, promovendo uma
análise comparativa e uma discussão sobre convergência e/ou divergência entre os currículos em
nível federal e estadual, bem como entre os dois países. Dentre as escolas técnicas selecionadas
para compor a pesquisa no Brasil, na modalidade ETIM, analisaram-se os currículos oficiais das
escolas técnicas federais e de instituições públicas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Espírito Santo. Os cursos investigados foram: Agricultura, Agrimensura, Agropecuária,
Controle Ambiental, Florestas, Meio Ambiente, Mineração, Petróleo e Gás. Em Portugal, foram
eleitas as escolas públicas secundárias profissionais, representadas pelos cursos de Gestão do
Ambiente, Produção Agropecuária, Recursos Florestais e Ambientais, Turismo, Turismo
Ambiental e Rural e Vitivinícola. A iniciativa produziu um panorama consistente de informações,
que permite comparar os temas de Geociências que têm sido propostos nos currículos do ensino
brasileiro e português. Diferenças nítidas foram encontradas entre os currículos formadores do
ensino profissionalizante. No Brasil: (a) a carga horária total dos cursos, em três anos, é maior; (b)
a presença das disciplinas de Geografia e Biologia nos currículos brasileiros, obrigatórias para todos
os cursos durante os três anos, evidencia maior conteúdo científico a ser desenvolvido em aula,
dando suporte mais sólido às disciplinas de formação técnica durante a formação teórica e prática
dos alunos; (c) as disciplinas de formação técnica apresentam maior diversidade de conteúdos
geocientíficos. Na educação profissional portuguesa, os Referenciais de Formação revelam uma
contradição e uma minimização de conteúdos científicos e tecnológicos, bem como possibilitam a
redução da carga horária dos alunos durante os anos letivos. Não obstante, o estágio obrigatório,
previsto nos currículos, é importante um diferencial na formação prática dos discentes. O
desenvolvimento prático de competências e habilidades requeridas pelos cursos profissionais requer
um tempo maior sobre o ensino das Ciências da Terra, sendo necessária a integração entre as bases
científicas, técnica e tecnológica para a formação de qualidade de profissionais que deverão
enfrentar situações tão específicas quanto diversificadas, que aparecem em cada uma das profissões
analisadas.
Palabras clave: Currículo, Geociências, Ensino técnico, Meio Ambiente.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/2

360: ¿Qué factores dificultan el acceso de los graduados en Pedagogía al mercado de
trabajo?/ Jesús García-Álvarez, Ana Vázquez-Rodríguez, Gabriela Míguez-Salina
Resumen:
El actual momento de crisis social y económica difumina el vínculo existente entre la realidad
académica y la laboral, haciendo que los estudiantes universitarios perciban una disminución de sus
posibilidades de inserción y, por tanto, presenten bajas expectativas a la hora de incorporarse al
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mercado de trabajo. Y es que, el aumento del número de estudiantes universitarios durante el
último siglo ha sido notable, lo que ha provocado una mayor competitividad en el acceso a
empleos cualificados. En tal coyuntura, las instituciones se han visto obligadas a realizar un
seguimiento de sus egresados, analizando, entre otras cuestiones: dificultades de acceso, tiempo
medio para la obtención de un empleo, condiciones laborales, adecuación de funciones y/o grado
de realización de sus expectativas profesionales. En concreto, la transición de la universidad al
empleo se ha vuelto una etapa de carácter prolongado y complejo, destacando la aparición de
barreras que conectan con la falta de preparación percibida para la incorporación al mundo del
trabajo, el desconocimiento de las salidas profesionales, la falta de información sobre cómo buscar
y acceder a determinados empleos, el desajuste entre la formación adquirida y las exigencias del
mercado laboral o la falta de orientación en la universidad. Estas son las razones por las que
planteamos un trabajo cuyo objetivo es analizar el proceso de inserción sociolaboral de los
graduados en Pedagogía, estudiando las dificultades más destacadas a las que se enfrentan una vez
han egresado y han accedido al mercado de trabajo. Para ello utilizamos una muestra de 259 sujetos
correspondientes a seis (6) promociones del Grado en Pedagogía de la Universidad de Santiago de
Compostela (cursos académicos 2012-2016). Ya que nos hemos acercado a la realidad con fines
principalmente exploratorios y descriptivos, partimos de una metodología de carácter cuantitativo
cuyos datos fueron obtenidos utilizando como instrumento principal el cuestionario. Los resultados
nos permiten identificar un conjunto de dificultades que inciden sobre la inserción laboral de este
colectivo, caso de la falta de experiencia laboral previa, de información, o de formación específica,
evidenciando los retos a los que ha de enfrentarse la universidad de hoy, obligada a diseñar
propuestas coherentes ante aspectos que los graduados perciben como verdaderos obstáculos en su
proceso de inserción.
Palabras clave: inserción laboral, Pedagogía, graduados universitarios, empleo.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/2

425: La educación no formal como estrategia en las políticas europeas: una respuesta al
desempleo juvenil/ Ana Vázquez-Rodríguez, Jesús García-Álvarez, Ígor Mella Núñez
Resumen:
En la última década, las políticas europeas han situado como una de sus acciones prioritarias la
promoción del desarrollo de capacidades de mayor calidad y adaptadas a las demandas del mundo
del trabajo. Es evidente que el mercado laboral se está caracterizando por una alta volatilidad e
incertidumbre, suponiendo amplios desajustes competenciales en los distintos sectores productivos
a los que los sistemas educativos y de formación han de responder con estrategias eficientes y
eficaces. Ante este desafío, las instancias europeas han apoyado la educación no formal como una
iniciativa clave a la hora de afrontar la urgencia de preparación de los jóvenes que abandonan
prematuramente la educación y, de modo general, para atender a aquellos que necesitan de
competencias transferibles entre distintas ocupaciones para mejorar su empleabilidad a corto y largo
plazo. En este contexto, el objetivo de este trabajo es identificar y analizar las acciones de
educación no formal promovidas en el marco de las políticas europeas, haciendo hincapié en
aquellas que se dirigen a la empleabilidad de la juventud. Los resultados revelan notables avances en
la promoción de la educación no formal en las políticas europeas, un hecho que se refleja
especialmente en la Resolución de la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027,
la nueva Agenda de Capacidades para Europa, y las recomendaciones relativas tanto a las
competencias clave para el aprendizaje permanente, como a la validación del aprendizaje no formal
e informal. Asimismo, son numerosos los programas en el ámbito de la educación no formal
dirigidos a los jóvenes, destacando la iniciativa única “Erasmus +”. Por su parte, las evaluaciones
efectuadas hasta el momento demuestran la pertinencia de la educación no formal en el desarrollo
de competencias útiles en la empleabilidad, tales como la capacidad analítica, la resolución de
problemas, o el pensamiento creativo. Igualmente, se constata un aumento en las posibilidades de
encontrar empleo de los participantes después de formar parte de un programa educativo europeo,
así como se informa de una mejora en sus perspectivas vocacionales al obtener una cualificación
gracias a la evaluación de sus competencias adquiridas en entornos de aprendizaje no formal e
informal. Aun así, están por ver sus beneficios en clave de inserción laboral a largo plazo de la
juventud, manifiestas ya sus escasas oportunidades en términos de empleo y su presencia en la
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sociedad como uno de los colectivos con más incertidumbre personal y profesional en el contexto
nacional y europeo.
Palabras clave: educación no formal, políticas europeas, juventud, empleabilidad
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/2

480: Emprendemento e Orientación Profesional nos plans institucionais dunha escolma de
centros de FP de Galicia/ Serxia Lage Arias, María del Mar Rodríguez Romero, Neves
Arza Arza
Resumen:
O Emprendemento é un dos obxectivos educativos da formación profesional. Abórdase de maneira
xeral na materia de Empresa e Iniciativa Emprendedora e, nos centros que deles dispoñen,
mediante os viveiros de empresa. A Orientación Profesional tamén está vinculada con este
obxectivo na medida en que unha das opción de inserción profesional é o autoemprego. Os centros
teñen que reflectir o seu compromiso co emprendemento e coa orientación profesional nas
programacións dos módulos profesionais, na dos viveiros de empresa e nos plans de orientación.
Na nosa pescuda analízase a visión sobre o emprendemento e a orientación profesional que se
recolle nestes documentos.
Esta comunicación afonda nos resultados obtidos nunha fase previa que permitiu facer unha
selección dos centros dos que agora procederá a analizarse a documentación institucional referida.
Son os catro centros situados na cidade da Coruña que teñen viveiros de empresa. Mediante unha
análise de documentos aplicase unha categorización temática para determinar como é definido o
emprendemento e a súa relación coa orientación profesional.
Os achados amosan a fragmentación entre a orientación profesional e a educación para o
emprendemento e a debilidade do vínculo entre estas dúas áreas. É rechamante tamén a lagoa na
incorporación do enfoque de xénero.
Como conclusión, é necesario afianzar esta relación entre orientación e emprendemento a nivel de
planificación institucional.
Palabras clave: Educación para o emprendemento, Orientación Profesional, Formación
Profesional, Viveiros de Empresa, Xustiza Social.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/2

524: Vivências de estágio em Serviços Escola de Psicologia: Perspectivas de estagiários
brasileiros./ Maurício Morais Carvalho, Frederico Guerreiro Ferreira, Claisy Maria
Marinho-Araujo
Resumen:
O surgimento dos Serviços Escola no Brasil estão vinculados historicamente à criação dos cursos
de formação em Psicologia e à regulamentação profissional da área. Os Serviços Escola objetivam
qualificar e desenvolver competências no contexto da formação de graduandos, além de prestar
atendimento à sociedade em suas demandas sociais, políticas e culturais. Como espaços formativos,
esses Serviços assumem possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento dos discentes,
evidenciando a importância das experiências iniciais do estagiário e a construção de uma identidade
e de um perfil profissional. O presente estudo objetiva contribuir para as discussões sobre as
práticas de estágio empreendidas nos Serviços Escola dos cursos de graduação em Psicologia,
evidenciando publicações que abordem tal temática sob a perspectiva dos estagiários. A pesquisa
ocorreu por meio de um levantamento de artigos, dissertações e teses publicadas nos últimos dez
anos, em seis bases de dados, que correlacionavam a experiência de estágios supervisionados aos
contextos dos Serviços Escola de Psicologia. Os resultados desse levantamento irão contribuir para
reflexões acerca do processo de supervisão de estágios, sobretudo por evidenciar como os
estagiários vivenciam esse período de seu desenvolvimento profissional e acadêmico, apresentando
indicadores para a ampliação de pesquisas, práticas formativas e aprimoramento dos processos de
supervisão em estágios de cursos de graduação em Psicologia.
Palabras clave: Serviços Escola, Psicologia, Estágio.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/2
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518: Educação de adultos em Portugal no novo milénio: políticas e racionalidades/
Daniela Vilaverde Silva
Resumen:
O exercício da cidadania e o usufruto do direito à educação tem sido proclamado como um dos
principais pilares das sociedades democráticas. Em Portugal, o direito à educação de adultos
assumiu várias arquiteturas na sua consagração legal por parte dos diferentes governos. Esta
comunicação tem como objetivo apresentar e refletir sobre a evolução do direito à educação dos
adultos nos últimos vinte anos em Portugal, através da análise de várias medidas políticas de
educação de adultos neste campo,
nomeadamente: a emergência dos processos de
reconhecimentos, validação e certificação de competências (2000), o Programa Novas
Oportunidades (2007-2012) e o programa Qualifica (2016-atualidade). A metodologia utilizada para
esta investigação assentou na análise documental e na análise de conteúdo a diversos normativos
legais e decretos-lei portugueses, onde destacaremos os seguintes: Decreto-Lei nº 387/99 de 28 de
Setembro (Criação da Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos); Diário da
Assembleia da República, Reunião Plenária de 21-9-2005 (Apresentação do programa novas
oportunidades) e Portaria n.º 232/2016 de 29 de agosto (Criação do programa Qualifica). A análise
de conteúdo permitiu o estudo das normas e decretos-leis através da construção de categorias de
análise que evidenciaram a presença de várias racionalidades que enformam este campo, desde uma
racionalidade mais emancipatória e humanista a uma racionalidade mais económica presente em
lógicas mais gerencialistas e mercantis, de inspiração claramente neo-liberal. Os dados obtidos
permitem-nos afirmar que Portugal foi palco de várias reformas educativas que discursivamente
proclamam os ideais democráticos do direito à educação de adultos, os quais se inscrevem em
Programas Estatais e apoiados pela União Europeia (ex: QREN, PORTUGAL 2020). No entanto,
na concretização do direito à educação, os dados obtidos nos documentos evidenciam um
hibridismo e tensões entre a racionalidade económica e humanista onde o discurso presente
procurou combinar uma narrativa focalizada na cidadania e no desenvolvimento do direito à
educação numa vertente humanista com a narrativa da promoção de uma educação ao serviço do
mercado de trabalho e do desenvolvimento do capital humano, da competitividade, da
empregabilidade. Todavia, a narrativa mais emancipatória da educação de adultos teve uma
presença muito reduzida nos discursos oficiais analisados.
Palabras clave: Educação de adultos, cidadania, direito
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/4

562: O Piauí que se apresenta à Psicologia Escolar: Trilhas da formação e atuação
profissional./ Thaysa Pacheco Cacau, Maurício Morais Carvalho, Claisy Maria
Marinho-Araujo
Resumen:
A literatura refere que a identidade que o psicólogo escolar tem assumido em algumas regiões
brasileiras mantém estreita relação com os percursos históricos estabelecidos entre a Psicologia e a
Educação no Brasil, articulando-se às perspectivas contemporâneas da atuação. Entretanto, apesar
dos avanços da área, a consolidação de práticas críticas na atuação ainda não são hegemônicas em
todas as regiões do Brasil. Nesse sentido, resgatar a trajetória da Psicologia Escolar em realidades
locais, a exemplo do estado do Piauí, pode contribuir para prospectar avanços e identificar
desafios. Nesse trabalho, pretende-se apresentar as trilhas percorridas pela Psicologia Escolar no
Piauí, destacadamente, no cenário da capital de Teresina, articulando aspectos históricos de sua
realidade educacional e social aos contextos e características da formação e atuação profissional.
Acredita-se que discutir acerca das memórias, avanços, bem como das atuais perspectivas regionais
de atuação podem fornecer subsídios para investigar o perfil e as competências do psicólogo
escolar, fortalecendo sua identidade e inserção profissional em diferentes espaços educativos
piauienses.
Palabras clave: Psicologia Escolar, Formação, Atuação, Perfil Profissional.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/4
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538: ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR/ Claisy
Maria Marinho Araujo
Resumen:
Nas últimas décadas, em alguns países, tem-se verificado um aumento exponencial de acesso à
educação superior, com estudantes de diferentes perfis, demonstrando que a Universidade
exclusiva para “elites sociais e culturais” vem desaparecendo. A vida social também se
complexificou, exigindo novas políticas nas quais a inclusão e a democratização são assumidas
como valores de uma sociedade cada vez mais diversa e diferenciada. Em uma conjuntura na qual a
massificação do ensino superior tornou-se realidade, cumpre perceber até que ponto tal ampliação
origina uma efetiva democratização, tanto do acesso como do sucesso (e da permanência com
dignidade), especialmente por parte dos grupos socioculturais menos favorecidos. Essa realidade
vem contribuindo para uma crescente diferenciação no perfil daqueles que procuram o ensino
superior. A atuação da Psicologia Escolar adquire importância basilar nesse complexo cenário da
educação superior, no qual ocorrem amplos processos de aprendizagens e desenvolvimento
humano adulto, de fortalecimento da autonomia pessoal e da emancipação, de reflexão e exercício
político para a participação social. Justifica-se, portanto, pesquisas que investiguem o papel que
pode vir a assumir a intervenção psicológica nesse contexto, na mediação de ações
intencionalmente planejadas para a construção de competentes trajetórias de formação acadêmica e
profissional. O contexto contemporâneo dos sistemas de ensino superior do Brasil e de Portugal
apresenta, para além das particularidades históricas que ligam os dois países, mudanças políticoacadêmicas na educação superior. Pesquisas apontam para alterações no perfil sóciodemográfico do
estudante a partir da ampliação do acesso e da democratização à educação superior nesses países. A
preocupação premente em ambos os países, sobremaneira nas últimas décadas, relaciona-se a esse
perfil e às expectativas que os estudantes apresentam nesse momento de transição ao ensino
superior, impactando as possibilidades de seu desenvolvimento pessoal e profissional, face às
contingências que acompanham o acesso ao ensino superior. Essa comunicação tem como objetivo
apresentar caracterínticas do ensino superior brasileiro e propostas de atuação da Psicologia Escolar
a partir de resultados de revisão de literatura e de investigações acerca das competências e do perfil
dos estudantes do ensino superior. Espera-se que esses resultados influenciem formas inovadoras
de intervenções psicológicas institucionais e coletivas na educação superior, desvinculadas da
patologização e psicologização individual, e que visem, sobremaneira: influenciar transformações
estruturais, funcionais e relacionais nas Instituições de Educação Superior (IES); favorecer
mediações no desenvolvimento psicológico de vários atores, para além do estudante; impactar
muitos, promovendo conscientização, dialeticamente, de cada sujeito e de todo o coletivo na
instituição.
Palabras clave: Psicologia Escolar, Educação Superior, Perfil, Competências.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/4

563: O Perfil Profissional do Psicólogo Escolar no Piauí: Subsídios para formação e
atuação./ Thaysa Pacheco Cacau, Claisy Maria Marinho-Araujo
Resumen:
O perfil profissional do psicólogo escolar tem requerido constantes estudos e atualizações,
especialmente pela necessidade do desenvolvimento de competências cada vez mais articuladas à
realidade educacional. A literatura refere que há pouca clareza sobre as especificidades desse perfil,
especialmente em contextos regionais, a exemplo do estado do Piauí. Diante dessa realidade, o
presente estudo teve como objetivo investigar indicadores do perfil profissional do psicólogo
escolar que atua em escolas públicas e privadas de Teresina. Para tanto, por meio dos pressupostos
metodológicos da abordagem qualitativa, foram realizadas entrevistas, bem como a aplicação de
um questionário eletrônico com os participantes. As informações recolhidas serão interpretadas à
luz da Psicologia Histórico-Cultural do Desenvolvimento Humano e da Psicologia Escolar Crítica.
Espera-se que os resultados contribuam com subsídios para reconfigurações no âmbito das
formações inicial e continuada e da atuação profissional do psicólogo escolar, favorecendo o
planejamento de ações e orientações práticas ao enfrentamento dos desafios do cotidiano escolar na
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atualidade. Pretende-se, também, fomentar debates sobre a elaboração de políticas educacionais
que visem à inserção do psicólogo escolar em instituições de ensino no Piauí.
Palabras clave: Psicologia Escolar Crítica, Perfil Profissional, Competências.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/4

576: Adaptação ao Ensino Superior: relações com autoeficácia e adaptabilidade de
carreira em universitários concluintes/ Francine Náthalie Ferraresi Rodrigues Queluz
Queluz, Vanessa Domingues Ilha Ilha, Acácia Angeli dos Santos Santos
Resumen:
A adaptação ao ensino superior tem sido motivo de estudos de pesquisadores, especialmente em
alunos ingressantes. Contudo, considera-se importante também estudá-la em outras etapas da
formação. Um número expressivo de graduandos tem demonstrado que as experiências positivas
vividas ao longo da graduação, podem ser preditoras de um bom desenvolvimento acadêmico
resultando na conclusão do curso escolhido. Desta forma, investigar como essa adaptação acontece
e quais fatores a influenciam, mostra-se relevante para a proposição de estratégias que favoreçam o
sucesso dos estudantes. Dentre estes fatores, pode-se citar a percepção de autoeficácia por parte do
aluno, como também sua adaptabilidade à carreira escolhida, sendo importante verificar as
relações entre estas variáveis. Diante disso, o objetivo deste estudo foi verificar se estudantes
universitários com melhor adaptação acadêmica apresentaram também, melhor autoeficácia e
adaptabilidade de carreira. Em razão destes aspectos, a presente pesquisa foi realizada com 404
universitários, sendo 148 (36, 6%) do sexo masculino e 256 (63, 4%) do sexo feminino, com idade
média de 29, 93 (DP = 5, 51) anos, provenientes de uma instituição de ensino superior particular
do sul do Brasil. Para coleta de dados foram utilizados o Questionário de Adaptação ao Ensino
Superior (QAES), a Escala de Autoeficácia na Formação Superior (AEFS) e a Escala de
Adaptabilidade de carreira (EAC), em alunos concluintes (se der para mencionar os cursos seria
interessante). As correlações foram medidas por meio do coeficiente de correlação de Pearson. De
acordo com os resultados, todas as correlações dos escores do QAES (adaptação ao ensino
superior) foram positivamente significativas em relação às medidas de autoeficácia e adaptabilidade
de carreira, mostrando que estudantes com melhor adaptação acadêmica, têm também melhor
percepção de autoeficácia e maior adaptabilidade de carreira. As maiores magnitudes de correlação
da adaptação acadêmica foram com as medidas de autoeficácia, especificamente entre os
construtos Adaptação ao estudo e Autoeficácia na gestão acadêmica (r = 0, 63) e Adaptação ao
estudo e Autoeficácia acadêmica (r = 0, 60). As demais correlações encontradas foram de
magnitude moderada. A identificação da relação da adaptação com os demais construtos aqui
analisados, mostra sua associação com as crenças de autoeficácia e com a adaptabilidade de
carreira, possibilitando o sucesso na conclusão do curso e favorecendo a satisfação com a carreira
escolhida.
Palabras clave: Avaliação Educacional; Adaptação Acadêmica; Adaptabilidade de Carreira;
Autoeficácia; Avaliação Psicológica.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/4

580: O papel das emoções positivas e das crenças de autoeficácia no bem-estar dos
estudantes durante a transição para o mercado de trabalho/ Maria Paula Paixão, Ana
Rita Pinto, José Manuel Tomás da Silva
Resumen:
As emoções positivas têm um forte impacto no comportamento, ajudando a ampliar e expandir os
ativos cognitivos e sociais dos indivíduos, especialmente quando enfrentam problemas difíceis e
complexos, mudanças e / ou decisões. Elas também parecem ser capazes de desfazer, até certo
ponto, o efeito nocivo das emoções negativas. Adicionalmente, as variáveis ??cognitivomotivacionais, como a autoeficácia, desempenham um papel decisivo na mobilização de recursos
pessoais, principalmente quando os indivíduos estão enfrentando momentos críticos de transição.
O principal objetivo do presente estudo foi examinar as contribuições das emoções positivas e da
auto-eficácia no bem-estar (psicológico e subjetivo) dos estudantes a frequentarem o último ano do
seu curso de ensino superior. O estudo teve um desenho correlacional e utilizou uma amostra de
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conveniência de 127 estudantes universitários (principalmente do sexo feminino) em fim de ciclo
(1º ou 2º). A média de idade foi 21, 13 anos (DP = 1, 82). Os principais resultados deste estudo
mostram que auto-eficácia tem correlações moderadas positivas com várias emoções positivas
(principalmente com orgulho, contentamento e alegria) e confirmam o efeito preditivo de emoções
positivas e auto-eficácia na transição para o mercado de trabalho, em vários indicadores afetivos,
respectivamente de bem-estar (tanto psicológico e subjetivo). Um maior nível de confiança no
processo de transição do ensino superior para a integração no mercado de trabalho aumenta
significativamente os sentimentos de bem-estar e diminui os sentimentos de angústia. A autoeficácia na transição para o mercado de trabalho também parece mediar, totalmente (por exemplo,
alegria) ou parcialmente (por exemplo, contentamento), o impacto de algumas emoções positivas
nos indicadores de bem-estar, especialmente no caso do bem-estar psicológico.
Palabras clave: emoções positivas, autoeficácia na transição para o mercado de trabalho, bemestar subjetivo, bem-estar psicológico
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/4

588: Estágios – a importância de uma via de aproximação prévia ao mundo do trabalho/
Virgilio Gomes Correia
Resumen:
A melhoria constante da preparação académica dos estudantes e da actuação profissional dos
diplomados/profissionais é hoje, cada vez mais, uma das preocupações maiores dos agentes
educativos do ensino superior. Sabendo-se que as práticas dos actores sociais (decisões e acc?o?es)
estão profundamente ligadas às formas como eles pensam e vivem as realidades sociais, uma
análise de representações e comportamentos de estudantes sobre o processo de formação realizada
no espaço escolar e na situação de estágio (estágios de observação, curricular ou profissional,
próximos da realidade profissional) fornece indicações úteis sobre estratégias passíveis de melhorar
aquela preparação académica e actuação profissional. Este estudo analisa a importância dos estágios
de observação, curricular e profissional concretizados no processo de formação académica e de
construção da profissionalidade dos estudantes dos 1º, 2º e 3º anos do curso de licenciatura
Animação Socioeducativa (ASE), ministrado no Instituto Politécnico de Coimbra-Escola Superior
de Educação de Coimbra (IPC-ESEC) (Portugal), tal como apreendida pelos estudantes e tutores
de estágios das instituições de acolhimento de estágios. Sem descurar outros quadros teóricos, o
referencial teórico adoptado neste estudo é a análise das representações sociais, uma perspectiva
analítica particularmente adequada para explicar e compreender as formas como os actores sociais
apreendem a realidade e actuam sobre ela. Discursos orais de 12 alunos e diplomados, recolhidos
através de entrevistas na?o-dirigidas, e 24 respostas escritas obtidas através de um inquérito por
questionário escrito, com perguntas abertas, foram objectos de uma ana?lise de conteu?do,
conforme a metodologia qualitativa, com apoio do MAXQDA (18). Os resultados revelam que os
alunos e os tutores percepcionam os estágios como uma via apropriada para a aproximação à
realidade profissional. Esta percepção está especialmente associada às representações muito
positivas que detêm dos estágios e às representações não muito positivas que detêm da formação
realizada em salas de aulas, no espaço escolar. Os alunos e os tutores atribuem grande importância
aos estágios no processo de formação dos estudantes do curso de licenciatura ASE. São
apresentadas sugestões para melhorar a preparação académica e actuação profissional futura dos
estudantes, futuros animadores socioeducativos, nomeadamente a tomada em consideração das
representações dos estudantes nos processos de reorganização dos curricula do curso, ou a
melhoria da articulação entre as práticas de formação realizadas nas salas de aulas e as experiências
materializadas nos estágios.
Palabras clave: estágios, representações sociais, estudantes, mundo do trabalho
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/4
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8: INTERCULTURALIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
145: IDENTIDADE,
CONVIVENCIA SOCIAL E DIVERSIDADE
CULTURAL. COMPETENCIA EN ENSINO INTERCULTURAL E
INCLUSIVO. ESTUDO MÚLTIPLE DE CASOS: EXPERIENCIAS IAP DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA/ Paula María Pazos Vázquez
Resumen:
Concibindo a investigación-acción participativa (IAP) dende o paradigma post-crítico, e asumindo
a evidencia da necesidade dunha formación intercultural docente adquirida segundo unha secuencia
lóxica práctica-teoría-investigación-acción-reflexión-práctica, coordinada con expertos/as, e
involucrando a axentes socioeducativos especializados no traballo con minorías, proponse a
realización dun poster científico que contemple un estudo múltiple de casos de proxectos de IAP
de innovación educativa en tres centros españois con experiencias consolidadas de comunidades de
aprendizaxe en contextos con alta presenza de diversidade cultural, co obxectivo de:
1. Analizar comparativamente tres experiencias de IAP de innovación educativa orientadas cara a
competencia intercultural e inclusiva do conxunto da comunidade educativa.
2. Elaborar principios de procedemento para guiar a acción e a reflexión en futuras prácticas para a
mellora da competencia docente en ensino intercultural e inclusivo.
As experiencias, codificadas para a súa documentación no póster como C1, C2 e C3, e
enmarcadas dentro do noso país na primeira década do novo milenio, son:
- A Experiencia AMIGHA ou aprendizaxe multicultural e instructivo con grupos heteroxéneos,
vertente española do Proxecto Europeo CLIEC, levada a cavo en CEIPS da provincia de Huelva
- A Experiencia da Comunidade de Aprendizaxe Convivencia Multicultural Dialóxica no CEIP
Mare Déu de Montserrat de Tarrasa
- O proxecto de Acción Educativa Singular para a transformación do centro concertado Santiago
Apóstol de Valencia nunha escola intercultural e inclusiva.
Seguindo a técnica das 9 cuestións, ao que se engadiron, para os efectos do póster científico, o
enfoque da IAP de cada experiencia e o nivel acadado na “escaleira de participación” de Hart,
descubrimos que, a pesar de diferenzas relativas ó enfoque ou ós suxeitos participantes, as tres
experiencias de investigación-acción participativa para a innovación educativa cara a competencia
intercultural e inclusiva presentan as dez características distintivas do proceso establecidas por
Elliott, ademais de concibir a a investigación coma unha “reflexión-en-acción” que compromete
tanto ao profesorado como ao estudantado e o resto da comunidade educativa nunha procura
compartida de coñecemento.
Dentro do apartado de reflexións en acción, é fundamental sinalar a necesidade de promover
experiencias de investigación-acción participativa, neste caso orientadas cara o ensino intercultural
e inclusivo coa finalidade de:
- Rexeitar accións limitadoras dun ensino específico ou compensatorio.
- Promover a participación activa e significativa da comunidade educativa en procesos de
investigación-acción.
- Fomentar a mellora da praxe docente e a calidade dos centros de ensino e do propio sistema
educativo.
- Tomar conciencia da relevancia das sensacións, necesidades, intereses e soños dos destinatarios.
Palabras clave: interculturalidade, diversidade, convivencia, investigacio?n-accio?n participativa,
innovación.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -1

32: Perceção dos Estudantes Cabo-Verdianos Sobre Festas Académicas no Contexto do
Ensino Superior: Motivação, Comportamentos e Consequências/ José Pereira, Carlos
Morais, Luísa Miranda, Paulo Alves
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Resumen:
O desenvolvimento dos países tem sido impulsionado pela educação, formação académica e
profissional dos seus habitantes. Neste sentido, Cabo Verde tem apostado na formação superior
dos seus jovens, proporcionando-lhes a possibilidade de adquirirem formação de nível superior em
diversos países, entre os quais Portugal. Assim, a internacionalização do ensino e a cooperação
entre os países Lusófonos proporcionou a uma grande quantidade de estudantes Cabo Verdianos
frequentarem a mesma instituição de Ensino Superior, que designaremos por Instituição,
localizada no interior de Portugal. Essa instituição é frequentada no ano letivo de 2019/2020 por
mais de sete centenas de estudantes Cabo Verdianos, matriculados em diversos cursos,
nomeadamente, cursos na área da Educação, do Desporto, da Engenharia, da Tecnologia e da
Gestão.
A distância a que se encontram do seu país e os elevados custos das viagens faz com que as
deslocações ao seu país de origem sejam pouco frequentes, geralmente menos de uma vez por ano,
e outros não fazem qualquer deslocação enquanto não concluem o curso que frequentam. Neste
contexto os estudantes desta Instituição constituem uma comunidade com cultura e eventos
próprios, entre os quais surgem as festas académicas. Pelo exposto e no sentido de querer
compreender esta comunidade de estudantes, surgem as seguintes questões de investigação: Quais
são as motivações para a frequência das festas académicas? Quais são os comportamentos dos
estudantes nas festas académicas? Quais as consequências das festas na vida dos estudantes, em
termos académico, relação com os colegas, com os amigos e com os familiares?
O estudo é de natureza essencialmente qualitativa, com características descritivas e interpretativas.
Os dados foram obtidos a partir de uma amostra de 54 estudantes Cabo Verdianos que frequentam
uma Instituição de Ensino Superior Público numa cidade do interior de Portugal.
Dos resultados obtidos destaca-se que os estudantes frequentam festas em locais públicos e em
locais privados, sendo mais elevada a percentagem de estudantes que preferem as festas em locais
públicos. Das motivações para frequentarem festas em locais públicos destacam-se: encontro com
pessoas desconhecidas, maior número de participantes, mais barato, partilha e comunhão de
diferentes culturas. Como motivação para frequentarem festas em locais privados salientam-se:
existem menos pessoas e são mais reservadas, maior conforto, clima mais organizado e favorável,
maior grau de aproximação entre as pessoas.
Os comportamentos que os estudantes mais apreciam são idênticos nas festas públicas e privadas,
destacando-se respeito, convívio, alegria, socialização, troca de experiências culturais, interação,
assim como excesso de álcool, drogas e conflitos. Manifestaram como comportamentos que
detestam: desrespeito, distúrbios, muito barulho, brigas, desentendimentos e maus tratos.
Das consequências atribuídas às festas destacam-se: criação de amizades, conhecimento de mais
pessoas, diminuição dos resultados académicos, desentendimentos, consumo de bebidas
alcoólicas e de substâncias ilícitas.
A temática deste artigo, embora ainda pouco explorada é interessante para entender melhor os
jovens, compreender a sua cultura e para que as instituições de ensino superior que frequentam
possam estar atentas e disponibilizar a estes estudantes o apoio que mais necessitem.
Palabras clave: Festas académicas, comportamentos, motivações, ensino superior
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/3

124: Conocimientos sobre diversidad sexual en población adulta en situación de
vulnerabilidad social/ Álex Raposo González, María Victoria Carrera Fernández
Resumen:
Las identidades que no encajan en el modelo identitario heteronormativo dos sexos/ dos géneros/
heterosexualidad, habitado exclusivamente por los hombres/ masculinos/ heterosexuales y las
mujeres/ femeninas/ heterosexuales, sufren discriminación y violencia. Estos colectivos se
aglutinan bajo la denominación genérica “diversidad sexual”. El colectivo homosexual, bisexual,
trans* e intersexual, entre otros, se enmarcarían dentro de este gran paraguas de la diversidad
sexual.
Casi medio siglo después de las Revueltas de Stonewall, el colectivo LGBTIQ (Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Trans*, Intersex y Queer), que transgrede explícitamente las normas de género
heteronormativas continúa siendo víctima de la ignorancia y del prejuicio. Estas formas de violencia
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y exclusión, que no son más que actitudes de miedo y rechazo hacia el otro/a sexualmente diverso
se conocen también como LGTBI-fobia. Siendo la falta de conocimientos y formación de la
ciudadanía en relación a la diversidad sexual, así como la invisibilidad de estas personas algunas de
las variables que explican estas prácticas de otredad. El principal objetivo de este trabajo es
identificar los conocimientos sobre la diversidad sexual, así como la apertura a relaciones con
personas sexualmente diversas en un grupo de población adulta en situación de vulnerabilidad
social. Para ello se llevó a cabo un estudio cualitativo, a través de tres grupos de discusión, en el
que participaron 15 personas, con edades comprendidas entre los 24 y los 67 años y una media de
edad de 44.9 años, residentes en una población urbana de Galicia. Los discursos fueron grabados
en audio y posteriormente transcritos literalmente. A continuación, se llevó a cabo un análisis de
contenido naturalista de los discursos, de forma triangulada entre los investigadores/as.
En cuanto a los resultados, se identificaron dos categorías primarias: i) conocimientos sobre la
diversidad sexual; y ii) contactos y relaciones con personas sexualmente diversas. Asimismo, en
algunas de estas categorías se identificaron subcategorías de segundo, tercer y hasta cuarto nivel de
concreción. Las conclusiones del trabajo ponen de relieve que los conocimientos en relación a la
diversidad sexual son semejantes en los tres grupos. Destaca el desconocimiento de la
intersexualidad, que es invisibilizada, patologizada y equiparada al hermafroditismo. Por lo que
respecta a las “causas” de la diversidad sexual se prima la biología frente a la cultura. En cuanto a
las fuentes de información se identifican varias, siendo la minoritaria la escuela. En relación al
contacto con la diversidad sexual, los tres grupos afirman tener familiares y amistades con
sexualidades diversas, siendo las mujeres las que muestran una mayor apertura.
Palabras clave: LGBTIQ, diversidad sexual, conocimientos, heteronormatividad
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/3

198: Empatia etnocultural em estudantes do ensino superior/ Rosa Maria Ramos Novo,
Ana Raquel Russo Prada, Sofia Marisa Alves Bergano
Resumen:
A empatia etnocultural é um construto psicológico que granjeou alguma atenção no meio científico,
em parte, devido ao aumento da diversidade populacional nos diversos países. Por outro lado,
também se constata que o número de estudantes que procuram um país estrangeiro, durante a
formação académica no contexto do ensino superior, tem aumentado consistentemente no
decorrer dos últimos anos. Este intercâmbio é entendido como uma estratégia relevante na
mudança de atitudes em relação às diferenças culturais. Neste contexto, e dada a escassa
investigação neste âmbito, o presente estudo procura verificar se a habilidade empática etnocultural
dos estudantes se relaciona com as variáveis pessoais (idade e sexo) e identificar semelhanças e
diferenças entre o grupo de estudantes nacionais e o grupo de estudantes oriundos de países
lusófonos. Foi utilizada uma amostra de conveniência composta por estudantes portugueses (n=70)
e estrangeiros oriundos de países lusófonos (n=70), maioritariamente do sexo feminino e com
idades entre os 18 e os 25 anos, que frequentam uma instituição pública do ensino politécnico
português. Nesta investigação exploratória, de cariz quantitativo, utilizou-se como instrumento de
recolha de informação um questionário composto por questões sociodemográficas e a Escala de
Empatia Etnocultural, composta por 26 itens, que avalia três fatores, a saber: Sentimento e
Expressão Empática, Consistência Empática e Tolerância às Diferenças. Este instrumento
apresentou boas qualidades psicométricas, corroborando a sua utilidade na avaliação da empatia
etnocultural. Os resultados sugerem ainda que a amostra global apresenta uma elevada empatia
etnocultural, não diferindo em função da idade e do sexo dos participantes. Relativamente aos
grupos consagrados verificou-se uma maior empatia etnocultural, bem como uma maior
consistência empática e um maior sentimento e expressão empática nos estudantes estrangeiros
oriundos de outros países de língua portuguesa, comparativamente com os estudantes portugueses.
Importa, pois, avaliar tais diferenças em futuros estudos, com vista a perceber se os resultados se
vão, ou não, alterando ao longo do tempo e em que direção estas diferenças se afirmam, tentando
identificar eventuais mudanças nas dinâmicas de funcionamento da instituição de ensino superior
analisada, que propiciem ou obstaculizem as alterações verificadas.
Palabras clave: empatia etnocultural, ensino superior, interculturalidade
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/3
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204: Estudo etnomatemático sobre danças folclóricas assente num diálogo intercultural/
Sara Ribeiro, Pedro Palhares, María Jesús Salinas
Resumen:
Esta comunicação oral é baseada num estudo etnomatemático sobre danças folclóricas, que está
em desenvolvimento. Este estudo objetiva analisar a estrutura matemática inerente a vários
elementos que constituem danças folclóricas do Norte de Portugal e da Galiza, especificamente a
coreografia, os acessórios e a música (Ribas, 1983). Em relação à coreografia, pretende-se
representar e descrever os movimentos que os dançarinos realizam durante as danças, bem como o
sistema através do qual determinam sua localização no decorrer das mesmas e assim se organizam.
Quanto aos acessórios, espera-se identificar simetrias nos trajes dos dançarinos e classificar alguns
padrões presentes nestes trajes. Relativamente à música, pretende-se identificar frases que se
repetem através de isometrias nas partituras das músicas que acompanham as danças folclóricas.
Este estudo objetiva também construir tarefas matemáticas relacionadas com o estudo
etnomatemático realizado. Os quatro grupos folclóricos que fazem parte deste estudo são de duas
cidades do Norte de Portugal: Braga e Vila Real, e de duas cidades da Galiza: Santiago de
Compostela e Ourense. Em relação à coreografia, tem sido utilizado equipamento de vídeo para
filmar os movimentos que os dançarinos realizam durante as danças folclóricas. A partir das
gravações, os dados têm sido transcritos, fazendo-se diagramas e esquemas numéricos que
representam as sucessivas posições que os dançarinos (ou pares de dançarinos) ocupam durante as
danças. Ainda em relação à coreografia, serão realizadas entrevistas para recolher dados descritivos
na linguagem dos próprios sujeitos acerca do sistema através do qual os dançarinos determinam a
sua localização no decorrer das mesmas. Quanto aos acessórios, tem sido utilizado equipamento
fotográfico para fotografar e catalogar os trajes utilizados pelos dançarinos, no sentido de
identificar simetrias e classificar frisos presentes nos mesmos. Sobre a música, têm sido recolhidas
as partituras das músicas que acompanham as danças folclóricas de cada um dos grupos, para
identificar frases que se repetem nestas partituras, as quais estão intimamente relacionadas com as
isometrias. Assim, pretende-se explorar esta particular aplicação das transformações geométricas à
música em canções folclóricas. Em suma, na comunicação oral, pretendemos apresentar alguns
dos resultados desta investigação em etnomatemática. Várias ideias e conteúdos matemáticos foram
já identificados nos aspetos culturais das danças folclóricas estudadas, favorecendo o diálogo
intercultural, ao promoverem o contacto com conhecimento matemático proveniente desta prática
cultural em locais distintos. Pretendemos, posteriormente, utilizar este conhecimento para o
ensino da matemática em sala de aula, promovendo experiências de aprendizagem que fomentem
igualmente a partilha intercultural de conhecimentos.
Palabras clave: Interculturalidade; Etnomatemática; Danças Folclóricas.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/3

238: JOGOS E BRINCADEIRAS: Facilitadores para a comunicação do surdo
oralizado/ Maria Vitoria Campos Mamede Maia, Maria do Socorro Fortes de Oliveira,
Julia Pereira Motta
Resumen:
Esse trabalho foi iniciado a partir de uma oficina oferecida na disciplina de Psicopedagogia do
Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus – Praia Vermelha. Esta
oficina está relacionada ao projeto Criatividade e Educação: diversas linguagens no espaço escolar
do grupo de pesquisa Criar e Brincar: o lúdico no processo de ensino-aprendizagem – LUPEA.
Participaram em seu desenvolvimento dois moderadores da disciplina integrantes desse mesmo
grupo; um surdo adulto oralizado sem implante coclear e sem utilizar Aparelho de Amplificação
Sonora Individual e vinte e quatro alunos matriculados na disciplina. Eles pertenciam a diversos
períodos e foram distribuídos em quatro grupos. Para esta proposta aqui apresentada, partiu-se da
seguinte questão: Em que medida o jogo e o brinquedo como recurso pedagógico contribuem para
o processo inclusivo da pessoa surda oralizada? O objetivo geral do encontro foi demonstrar a
importância do jogo e da brincadeira utilizado em sala de aula como recurso dinamizador à inclusão
social de pessoa surda. Os objetivos específicos foram fomentar a análise do jogo e da brincadeira;
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estimular a discussão das relações existentes entre o surdo oralizado e os ouvintes; utilizar materiais
de baixo custo para enriquecer os momentos de aprendizagem e interação sócio afetiva. Os dados
foram coletados durante as três horas e meia do evento. Os alunos, juntamente com o surdo.
foram incentivados a interagir e a participar de dinâmicas com materiais criados, adaptados e
oferecidos naquele espaço físico e temporal. Como atividade final receberam um kit da mistura de
Etil, Vinil e Acetado, conhecida como massa de E.V.A. e, com esse material, confeccionaram um
jogo pedagógico, criando regras e aplicando-os em sala. Optou-se por utilizar uma pesquisa
qualitativa, do tipo relato de experiência. Privilegiou-se o diário de campo como instrumento de
investigação para obter conhecimento das diferentes concepções presentes entre as culturas dos
alunos do curso. Para facilitar a comunicação com surdos com o perfil desse trabalho, utilizou-se
jogos e brincadeiras confeccionados com material de baixo custo e adaptados aos alunos por meio
de uma vivência com a participação de todos e posteriormente em pequenos grupos. Recomenda-se
que esses recursos se estendam a qualquer sala de aula possibilitando a diversificação da ação
pedagógica. Os jogos escolhidos para ilustrar essa pesquisa foram “Dominó Tátil”; “3 Figuras
geométricas”; “Bolinhos Texturizados”, “Cones e Argolas”. A característica desses jogos é a
interatividade, que propicia a comunicação e o aprendizado do vocabulário da Língua Brasileira de
Sinais quando utilizados no dia-a-dia pedagógico. A Análise dos resultados baseou-se na teoria
bardiniana, tendo como categoria primárias a interrelação sócio-afetiva entre os alunos e o surdo, a
informação e a comunicação. A oficina contou com a interação dos universitários com o surdo e
culminou com a apresentação dos jogos criados com o Kit distribuído. Foi verificado, ao fim da
mesma, que os recursos utilizados possibilitaram novos olhares à inclusão do surdo oralizado.
Palabras clave: jogos e brincadeiras; inclusão de Surdos oralizados; desenvolvimento da
comunicação; Língua Brasileira de Sinais; interação sócio afetiva.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/3

242: Performando el género a través del bullying: la masculinización del agresor/ María
Victoria Carrera-Fernández, Xosé Manuel Cid-Fernández, Jesús Deibe Fernández-Simo,
Álex Raposo-González
Resumen:
El bullying es un fenómeno tan antiguo como la propia escuela, sin embargo, no es hasta la década
de los 70 del siglo XX cuando empieza a ser objeto de estudio científico, recibiendo una gran
atención en las últimas décadas. Tradicionalmente, este fenómeno ha sido estudiado desde el
marco de la psicología educativa, prestando una atención especial a las características individuales
del alumnado implicado en esta problemática, que ha sido así simplificada, obviando la
importancia de variables de carácter sociocultural como son los estereotipos de género y la
heteronorma. Frente a esta perspectiva, en este trabajo se problematiza el fenómeno del bullying,
partiendo de un análisis socioecológico,
enmarcado en una perspectiva de género
postestructuralista. Desde este contexto, la participación como agresor o agresora en situaciones de
bullying puede ser vista como una forma de performar el género, de poner en práctica
masculinidades y feminidades inteligibles, reafirmando los márgenes de la matriz heteronormativa.
Concretamente, el objetivo de este trabajo es analizar la percepción de los y las adolescentes de
secundaria sobre el perfil del alumnado que participa como agresor/a en situaciones de bullying.
Para ello, se lleva a cabo un estudio cualitativo a través de grupos de discusión, en el que
participan voluntariamente 93 adolescentes gallegos/a con una media de edad de 13.7 años. Los
datos son analizados a través de análisis de contenido naturalista. El alumnado de secundaria señala
en sus discursos que el agresor es mayoritariamente un chico, que se implica fundamentalmente en
situaciones de maltrato físico directo y también de acoso sexual. Mientras que se destaca que las
chicas no solo participan menos, sino que lo hacen a través de la agresión verbal directa e indirecta,
así como de la exclusión social, de una forma más acorde a los ideales de la feminidad. Por lo que
respecta a la constitución corporal, el alumnado señala que los compañeros implicados como
agresores son en su mayoría fuertes y corpulentos. En relación a su edad y curso, más de la mitad
de los grupos de discusión señala que son de mayor edad y de la misma clase o curso que la víctima.
Por lo que respecta a características de personalidad asociadas a los estereotipos de género, el
agresor es descrito fundamentalmente con características instrumentales, tradicionalmente
asociadas a la masculinidad, tales como agresividad, prepotencia, egocentrismo, dureza, con
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interés en los deportes y escasa o nula implicación en las tareas escolares. En cuanto a las
características de la dimensión social, se destaca que el agresor es mayoritariamente de nacionalidad
española y forma parte de una cuadrilla o grupo de cómplices o secuaces que le apoyan en sus
acciones. Estos datos, conjuntamente con los presentados en otros trabajos en los que se ha
descrito el fenómeno complementario de la “feminización” de las víctimas de bullying, ponen de
relieve cómo el maltrato entre iguales debe ser analizado cómo una performance de género, que
implica reproducir la norma de género y castigar a quien la transgrede. Se destacan las implicaciones
para una práctica educativa intercultural, crítica y queer.
Palabras clave: Bullying, perfil del agresor, masculinidad, performatividad de género, pedagogía
queer
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/3

245: Discursos de otredad hacia grupos étnicos minoritarios y estereotipos de género: el
valor de educar en la expresividad/ María Victoria Carrera-Fernández, Xosé Manuel
Cid-Fernández, María Lameiras-Fernández, Ana Almeida
Resumen:
Los discursos y prácticas racistas/xenófobas hacen referencia a la exclusión, restricción o
preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida. En las últimas décadas, el racismo ha
evolucionado lentamente hacia expresiones más sutiles o encubiertas, en detrimento de expresiones
más abiertas y extremas que son incompatibles con los valores de las sociedades democráticas. No
obstante, la discriminación racial/étnica es transversal a los diferentes ámbitos sociales, y los
espacios socioeducativos no son una excepción. En esta línea, este estudio se orienta a identificar
los discursos racistas/xenofóbicos del alumnado de secundaria gallego y a analizar su relación con
los estereotipos de género, concretamente con la expresividad -tradicionalmente relacionada con la
feminidad y la ética del cuidado- y con la instrumentalidad –tradicionalmente relacionada con la
masculinidad. Participaron un total de 1.405 adolescentes de entre 13 y 19 años, de los cuales
45.5% son chicos y 54.5% son chicas. Se llevó a cabo un estudio correlacional de carácter
transversal, administrándose un cuestionario de autoinforme en el que, junto a las variables
sociodemográficas, se incluyó una escala de actitudes hacia grupos étnicos minoritarios y una escala
de adscripción a estereotipos de género femeninos y masculinos. Los resultados ponen de relieve
que las chicas se describen más significativamente con rasgos de personalidad asociados a la
expresividad y a la ética del cuidado, y que expresan discursos significativamente más positivos
hacia los grupos étnicos minoritarios. En contrapartida, los chicos son más instrumentales y
muestran discursos más negativos hacia la diversidad cultural. La instrumentalidad correlaciona
moderada y positivamente con el racismo/xenofobia, mientras que la expresividad correlaciona de
forma débil y negativa. Estos resultados ponen de relieve que la consecución de escuelas más
democráticas, tolerantes y abiertas a la diversidad cultural pasa necesariamente por el desarrollo de
una práctica educativa humanizadora que implica la formación integral del alumnado, atendiendo
especialmente a su dimensión emocional y promocionando valores expresivos que, alejados de los
valores instrumentales de insensibilidad, dureza o agresividad, se basan en el desarrollo de la
conciencia moral y la empatía, y se vinculan a la ética del cuidado, la solidaridad, la comprensión
del otro/a, la reducción del prejuicio y la sensibilidad intercultural.
Palabras clave: racismo/xenofobia, estereotipos de género, expresividad, ética del cuidado
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/3

228: Relatos socio familiares de pessoas LGBT+:
sociocomunitárias/ Natali Oliveira, Paulo Renato Jesus

Estratégias

educativas

Resumen:
A investigação em curso: “Relatos socio familiares de pessoas LGBT+: Estratégias educativas
sociocomunitárias” ocorre dentro do programa do Mestrado em Ciências da Educação:
Especialização em Educação e Intervenção Sociocomunitária, da Universidade Portucalense
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(Porto), sob orientação do Prof. Doutor Paulo Renato Cardoso de Jesus. Nossa pesquisa visa
compreender as histórias de vida de pessoas LGBT+ e suas trajetórias socioeducativas e familiares,
para analisar a interação de fatores de risco e de fatores protetores, em busca de perceber os níveis
de resiliência e adaptação social; ademais, buscamos avaliar qual o impacto que as atitudes
heteronormativas e as experiências biográficas de estigmatização/discriminação acarretam no
desenvolvimento dos indivíduos. Os dados qualitativos serão recolhidos através de entrevistas
presenciais semi estruturadas: enfatizamos e sustentamos a importância da escuta empática,
significativa e com implicação ética calcada no valor da diversidade, da igualdade e do respeito à
alteridade; os participantes são pessoas abertamente LGBT+ ( no número de 16 entrevistados
com idades entre 20 e 39 anos, sendo 50% do sexo feminino e 50% do sexo masculino); as
perguntas formuladas para a entrevista miram conhecer os padrões comunicativos familiares, a
ideologia pessoal de cada participante ( suas crenças e valores), suas experiências definidoras de
vida, suas vulnerabilidades e resiliências, seus processos de descoberta da própria identidade sexual
e “coming-out”, suas vivências de discriminação e de acolhimento, além de partes de suas
trajetórias escolares e profissionais. Por fim, almejamos escutar suas propostas e sugestões de
intervenção que nos permitam entrever pistas para conceber e planificar estratégias educativas
sociocomunitárias; as ideias dos entrevistados somadas aos relatos e experiências recolhidas,
poderão nos fornecer hipóteses de intervenção que propulsionem ações concretas para promover a
inclusão social positiva e pacífica, desestimular o preconceito, a homofobia e a estigmatização
social, bem como fomentar a conscientização para a riqueza da diversidade, da idiossincrasia e da
convivência respeitosa em comunidade.
Palabras clave: educação; inclusão social; diversidade; cultura para a paz;
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/3

310: INTERNACIONALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE CENTRO PARA
POTENCIAR LA INCLUSIÓN/ Teresa Susana Vázquez Regueiro
Resumen:
En esta comunicación analizaremos la pertinencia de internacionalizar la labor educativa, de modo
que se favorezca la inclusión. Los proyectos de centro posibilitan la participación horizontal de la
comunidad, contextualizándola en el entorno más próximo, favoreciendo la significatividad y la
aprehensión del patrimonio. El hecho de internacionalizar un proyecto permite buscar más actores
en otros entornos, nos lleva a un nuevo escenario en el que las diferencias se difuminan entre la
diversidad existente.
Para ilustrarnos, conoceremos un caso real: la internacionalización (producida de forma paralela a
la mejora de la inclusividad) del proyecto “Un neno de aldea”, ruta creada en el IES Poeta Díaz
Castro, para homenajear al niño poeta en su Guitiriz natal, a través de visitas concertadas de
colectivos pertenecientes o no al mundo académico. Durante este año, el alumnado ha comenzado
la tutorización de un proceso formativo semejante en el país vecino, a través de un proyecto
europeo.
Aunque se puede convertir en internacional un proyecto educativo en el seno de diferentes
propuestas, con diferentes grados de burocratización, nos ceñiremos, aquí, al programa europeo
eTwinning.
Se observa, en la revisión de la experiencia, como el alumnado encuentra en el trabajo
colaborativo y social de eTwinning un lugar perfecto para romper las barreras, en ocasiones
creadas por dinámicas más tradicionales y transmisoras, y lanzarse a, no solo cooperar, sino tener
interés por comunicar y compartir lo propio, haciéndose partícipe de lo ajeno y, por tanto,
aprendiendo en el proceso.
Compartir la labor, en el ambicioso propósito de formar integralmente, pone de manifiesto
aspectos determinantes derivados de una buena socialización: autoestima, calidad de las
participaciones en los grupos de referencia y aminoración de la infoexclusión.
Internacionalizar un proyecto de centro, a través de eTwinning, persigue un importante objetivo
sociopolítico, el de conocer al otro para comprenderlo. Es conocer quiénes somos, pero en
contacto con los otros, y en la relación que estos otros tienen con nuestra realidad, es decir, se
trata de construir una identidad pluricultural. Es lo que se viene llamando, en este contexto, la
dimensión europea en la educación.
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Conocer y respetar la diferencia tiene un radio de acción que va de lo inmediato a lo infinito y que
tiene aplicación directa en el día a día de cada persona del mundo. Es la clave que evita la exclusión.
En cualquiera de sus variedades.
Palabras clave: educación intercultural, educación integradora, eTwinning
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/4

348: Educação dos Migrantes enquanto Direito Humano Fundamental/ Alexandra
Oliveira
Resumen:
A presente dissertação debruça-se sobre a investigação da problemática da Educação dos Migrantes
enquanto Direito Humano Fundamental. “A educação é o caminho para a democracia. Não há paz
sem evolução dos direitos humanos” (Rigoberta Menchu).
Assim sendo, os objetivos gerais desta investigação, visão a análise de atitudes xenófobas ou de
discriminação de imigrantes em estudantes universitários e o desenvolvimento de um programa de
educação cívica.
Os participantes neste estudo são em geral estudantes universitários (grupo geral) da Universidade
Portucalense – Porto. No entanto, terei também um subgrupo de participantes (estudantes
imigrantes e estudantes “nacionais”) num Programa de Educação Cívica. O plano metodológico
para esta investigação prende-se com a elaboração de uma metodologia mista (qualitativa e
quantitativa), com a realização de inquéritos por questionários e entrevistas.
Com esta investigação ambiciono que os resultados sejam positivos neste contexto. Relativamente
ao desenvolvimento de um programa de educação cívica, o resultado espectável seria um efeito
positivo no processo de mudanças de atitudes, ou seja, um aumento de níveis de tolerância,
empatia, solidariedade e compromisso cívico.
Contudo, o contributo mais original e significativo desta pesquisa foca-se na intervenção direta
com o público-alvo e na posterior mudança de atitudes, aumentando os sentimentos e qualidades
positivas perante migrantes.
Palabras clave: Palavras-Chaves: Educação; Intervenção Sociocomunitária; Migração Multicultural;
Desenvolvimento Ético; Direitos Humanos.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/3

380: “No se puede tener dos papás”: actitudes hacia las familias homoparentales en niñas
y niños de Educación Infantil/ Nuria Alvarez Rodríguez, María Victoria Carrera
Fernandez, Xose Manuel Cid Fernández
Resumen:
Las actitudes hacia la diversidad sexual han sido estudiadas mayoritariamente con adolescentes,
jóvenes y personas adultas, y en menor medida con niños y niñas. No obstante, los escasos
trabajos orientados al análisis de las actitudes hacia la diversidad sexual en la infancia ponen de
relieve que ya a una corta edad los niños y niñas juzgan negativamente los comportamientos que
transgreden los estereotipos de género de la masculinidad y de la feminidad. El objetivo de este
trabajo es conocer las actitudes hacia las familias homoparentales, tanto de hombres como de
mujeres, así como los conocimientos en relación a la diversidad sexual de un grupo de 22 niños y
niñas de Educación Infantil (12 niñas y 10 niños), con una media de edad media de 5 años y tres
meses. Para su desarrollo se llevó a cabo una investigación cualitativa en la que se entregaba a cada
alumno/a un cuestionario formado por cinco imágenes que representaban a: i) un papá y una mamá
con su hijo; ii) dos mamás, estando una de ellas embarazada; iii) dos papás con su hija; iv) un papá
con su hija; y v) una pareja heterosexual. Cada dibujo iba seguido la siguiente pregunta: ¿Qué crees
que representa la imagen de la izquierda?, y constaba de tres opciones de respuesta variables en
función de la imagen (por ejemplo:“Un papá y una mamá con su hijo/a”, “Dos papás con su
hijo/a” o “Dos mamás con su hijo/a”). Una vez entregado a cada niño/a el cuestionario, se
proyectó en la pizarra digital cada una de las cinco imágenes con su respectiva pregunta y opciones
de respuesta, y se le pidió al alumnado que marcase la opción que él o ella pensaba que
representaba al dibujo. Posteriormente, en una segunda fase, la investigadora, de forma
individualizada, fue revisando el cuestionario de cada niño/a, y en las imágenes 2 y 3, relativas a
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familias homoparentales de hombres y mujeres respectivamente, se profundizó en las respuestas
dadas por cada alumno/a, registrándose los razonamientos del alumnado que sustentaban esa
opción. Los resultados ponen de relieve que la mayor parte del alumnado niega la existencia de
familias homoporentales, tanto de mujeres como de hombres, y especialmente de estos últimos.
Así, cuando se le pregunta qué imagen representan los dibujos, tanto niñas como niños señalan
que representan a dos mamás con su hijo y a dos papás con su hija. Sin embargo, cuando se le
pregunta si son las dos mamas del niño y los dos papás de la niña, un alto porcentaje señala que no,
argumentando que “no se puede tener dos mamás”, que “sólo es mamá la que lleva el niño
dentro”, que “no se puede tener dos papás” o “que los chicos no se pueden casar”, enmarcándose
estas respuestas en el marco de la matriz heteronormativa.
Palabras clave: Actitudes hacia la diversidad sexual, infancia, heteronormatividad
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/4

381: “Hacerse niña, hacerse niño”: la influencia de los estereotipos de género en los
intereses y expectativas de niñas y niños de educación infantil/ Nuria Rodriguez, Maria
Victoria Carrera Fernández, Xosé Manuel Cid Fernández
Resumen:
El proceso de formación de la identidad de género empieza en el momento del nacimiento. Tras la
asignación del sexo, la familia se comportará diferencialmente y expresará expectativas diferenciales
para niños y niñas. A lo largo de los primeros de años, niñas y niños imitarány repetirán gestos,
deseos y prácticas adecuadas al sexo heteroasignado, de acuerdo a los estereotipos de género. El
objetivo de este trabajo es conocer la influencia de los estereotipos de género en los intereses y
expectativas de un grupo de 18 alumnos/as de educación infantil (11 niñas y 7 años) con una media
de edad de cinco años. Para ello se realizó una entrevista individualizada a cada alumna/o, en la
que se preguntaba por sus dibujos animados favoritos y el personaje que le gustaría ser de ellos, así
como por su color favorito y por la profesión que le gustaría desempeñaren el futuro. Los
resultados ponen de relieve que aproximadamente la mitad de las niñasseñalan como dibujos
favoritos los considerados “tradicionalmente femeninos”, repartiéndose la otra mitad a partes
iguales entre dibujos “tradicionalmente masculinos” y neutros. Por su parte, los niños no señalan
entre sus dibujos favoritos ninguno de tipo “tradicionalmente femenino”, sino exclusivamente
“masculinos” y neutros. En cuanto a los personajes favoritos, la mitad de las niñas escogen a
personajes femeninos, aproximadamente un tercio se identifica con personajes neutros y solo una
niña se identifica con un personaje masculino. Por su parte, ningún niño se identifica con un
personaje femenino, más de la mitad lo hace con personajes masculinos y el porcentaje restante
con personajes neutros. En cuanto a sus colores favoritos, más de la mitad de las niñas escogen
colores tradicionalmente femeninos, un tercio escogen colores neutros y solo una de ellas escoge el
color azul, asociado tradicionalmente a los niños. De forma opuesta, ningún niño escoge un color
“tradicionalmente femenino”, más de la mitad escoge el azul como su color favorito y el porcentaje
restante escoge colores que podríamos considerar neutros. Finalmente, en cuanto a la profesión
que le gustaría desempeñar en el futuro, el 80% de las niñas escoge profesiones tradicionalmente
femeninas como “enfermera”, “médica” o incluso “princesa”, mientras que todos los niños/as
optan por profesiones tradicionalmente masculinizadas como “electricista”,
“policía” o
“futbolista”. Los resultados ponen de relieve que los intereses y expectativas en la infancia está
fuertemente estereotipados, especialmente en el caso de los niños, lo que podría deberse a la
mayor rigidez de la socialización de género a la que están sometidos los niños. Se destacan las
implicaciones para una práctica coeducativa en la educación infantil.
Palabras clave: infancia, estereotipos de género, tecnologías de género
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/4

433: El proceso de integración de personas refugiadas en España. Un estudio de
programas socioeducativos/ Jesica Núñez-García, María José Ferraces Otero, Julia María
Crespo Comesaña
Resumen:
188

En un contexto de conflictos sociales que han tenido lugar en los últimos años, el número de
refugiados y migrantes que llegaron, tanto por rutas terrestres como marítimas, a Italia, Grecia y
España en el primer trimestre de 2018 fue de un total de 24.300. Este dato nos revela una
disminución significativa con respecto al mismo período de tiempo en el año anterior, puesto que
fueron 48.000 personas en esta situación que ingresaron a Europa por estos países.
Concretamente, en España un total de 1.500 refugiados y migrantes cruzaron las fronteras
terrestres y marítimas del norte de África, un aumento del 23% en comparación al mes de abril del
año 2017. Esta realidad trae consigo el refuerzo, por parte del Gobierno, del sistema de acogida e
inclusión, traducido en un aumento de plazas ofrecidas por organizaciones no gubernamentales
financiadas por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Este contexto junto a la
Recomendación de la Comisión de la Unión Europa en la que se incluye el plan de reasentamiento
2015-2017 y 2017-2019 como mejora de las vías legales para personas que necesitan protección
internacional en los estados miembros son la base para el desarrollo de estrategias políticas de
integración. En esta línea, en España se asignan las competencias en educación, servicios sociales,
vivienda y empleo a las Comunidades Autónomas, ámbitos que influyen directamente en los
itinerarios de integración social. El objetivo del presente estudio nos sitúa en una metodología de
carácter cualitativo. Concretamente, hemos empleado la investigación documental para realizar un
análisis y descripción del estado actual de las investigaciones, políticas y estrategias de integración
dirigidas a personas refugiadas, solicitantes de asilo, protección subsidiaria e internacional en el
contexto español. Utilizamos como principal técnica de investigación la revisión bibliográfica con
un diseño descriptivo, a partir de la cual identificamos diferentes estudios significativos en el
ámbito de la integración y la interculturalidad. A partir de un enfoque interpretativo llevamos cabo
una revisión, teniendo como base estudios relacionados con los procesos de integración a nivel
social y educativo desde un enfoque integral, centrados en las personas refugiadas en la comunidad
de acogida. Ante nuestro principal propósito, presentamos un análisis de fuentes bibliográficas,
artículos de revistas especializadas y bases de datos pertenecientes a líneas de trabajo que trata la
temática abordada. Así pues, esta revisión se asienta en un método de carácter científico,
garantizando el análisis de la información más relevante en el campo revisado. Así pues, los
modelos de integración tradicionales dirigidos a inmigrantes, se encuentran en evolución y cambio
para adaptarse al nuevo reto planteado por las personas refugiadas, dando lugar a programas
específicos desde un enfoque integral centrados en esta población. Por último, es de suma
importancia destacar que nos situamos ante una temática específica escasamente abordada en el
contexto nacional, con la consecuente dificultad de identificar trabajos publicados, a pesar del auge
investigativo que en los últimos años ha tenido lugar.
Palabras clave: Personas refugiadas, programas de integración, interculturalidad, inmigración.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/4

518: Escola, Diferenças e (des)igualdades: discursos docentes sobre a etnia cigana num
Agrupamento de Escolas em Portugal/ Daniela Vilaverde Silva, Maria José Casa-Nova,
Maria Alfredo Moreira, Júlia Rodrigues, Inês Barbosa
Resumen:
O direito à educação representa um pilar fundamental de uma sociedade democrática. Todavia, a
efetivação da igualdade de oportunidades de acesso e de sucesso para todos/as no palco escolar é
ainda distante para muitas crianças portuguesas, em especial as crianças pertencentes a minorias
étnicas como as crianças ciganas. O desenvolvimento de uma educação intermulticultural e do
diálogo intermulticultural nas escolas compreenderá o caminho para a construção de uma escola
democrática. Esta comunicação insere-se no âmbito de um projeto financiado pelo pelo programa
Justice, Comissão Europeia, cujos objetivos visam promover uma escola mais inclusiva para as
crianças ciganas, em três países europeus – Portugal, Itália e Eslovénia. Em Portugal, este projeto
está a ser desenvolvido num Agrupamento de Escolas no norte de Portugal, através da
metodologia da investigação – ação, por uma equipa de investigadores da Universidade do Minho.
Nesta comunicação pretendemos apresentar, refletir e problematizar as perceções dos docentes do
Agrupamento em estudo sobre as aprendizagens escolares e a construção do (in)sucesso escolar dos
alunos/as de etnia cigana. Esta reflexão desenvolve-se a partir da análise do contexto inicial do
projeto, que assumiu a natureza de um estudo de caso e incluiu como técnica de recolha de dados
189

entrevistas semiestruturadas a oito professores dos 1º, 2 e 3º ciclos. As entrevistas foram tratadas
através da análise de conteúdo. Os dados de investigação obtidos nas entrevistas evidenciam que os
discursos dos docentes são consensuais na constatação das dificuldades de aprendizagem e do
insucesso escolar por parte dos alunos/as de etnia cigana. As narrativas produzidas pelos docentes
para a justificação destes dados variam entre argumentações que recaem quer na dimensão cognitiva
quer na dimensão comportamental dos alunos de etnia cigana, omitindo o não reconhecimento das
diferenças culturais por parte dos professores, ao nível da construção de dispositivos de
diferenciação pedagógica.
Palabras clave: Escola; Integração; Diálogo intercultural
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/4

579: O Sistema de Avaliação de Desempenho numa Santa Casa da Misericórdia:
interrogações sobre a sua dimensão educativa a partir da voz das trabalhadoras/ Eulália
Maria Marques, Emília Vilarinho
Resumen:
Esta comunicação apresenta parte de um estudo desenvolvido no âmbito do Mestrado em
Educação – Área de Especialização em Formação, Trabalho e Recursos Humanos, realizado no
Instituto de Educação da Universidade do Minho. O trabalho de investigação, de natureza
qualitativa, focou-se na Avaliação de Desempenho Profissional, em particular no sistema de
avaliação implementado pelo Departamento de Recursos Humanos, Formação e Qualidade de
uma Santa Casa da Misericórdia do norte de Portugal. A escolha deste objeto de estudo teve que
ver com a importância que a Avaliação de Desempenho tem vindo a assumir nas organizações,
enquanto estratégia de promoção de melhorias no seu funcionamento e dos serviços que prestam,
no desenvolvimento pessoal e desempenho profissional dos trabalhadores e enquanto ferramenta
de gestão de recursos humanos e com o nosso interesse em discutir a dimensão educativa deste
processo de avaliação.
Assim, pretendeu-se perceber que efeitos a avaliação de desempenho tem produzido nos
trabalhadores, ao nível do seu desenvolvimento pessoal e profissional, e as representações que eles
têm acerca da mesma e do sistema implementado.
A investigação desenvolvida foi de natureza qualitativa e o método foi o Estudo de Caso. Foram
selecionadas como técnicas de recolha dos dados as entrevistas semiestruturadas, o focus group e a
análise documental. Foram inquiridos a responsável pelo Departamento de Recursos Humanos,
Formação e Qualidade e a coordenadora técnica, avaliadoras e trabalhadoras de uma Estrutura
Residencial para Pessoas Idosas da Santa Casa.
Os dados recolhidos foram submetidos à análise de conteúdo. Estes revelam que os colaboradores
estão cientes da importância da Avaliação de Desempenho, reconhecendo-a como fundamental em
diversos aspetos, nomeadamente, na promoção da qualidade do atendimento aos utentes e na
melhoria do seu desempenho profissional. Os dados permitem ainda identificar problemas na
implementação do Sistema, no domínio da comunicação entre avaliados e avaliadores,
particularmente na definição dos objetivos e na apresentação e discussão dos resultados. Estes
problemas levantam dúvidas acerca da interiorização do Sistema pelos trabalhadores e indicam
fragilidades no seu impacto organizacional, parecendo ser visto mais por uma questão de
imposição burocrática do que um instrumento com dimensões formativas e de desenvolvimento.
Palabras clave: Avaliação de Desempenho; Formação; Desenvolvimento Profissional.
Misericórdias. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/4

628: O domínio da língua materna como fator de igualização de oportunidades e
integração dos estudantes Guineenses no Instituto Politécnico da Guarda/ Luísa Campos,
Maria Neves, Nelson Oliveira, Maria del Carmen Ribeiro
Resumen:
Nos últimos anos as relações entre Portugal e os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa têm
vindo a ser reforçadas com a assinatura de múltiplos acordos de cooperação, englobando os
domínios científico e cultural. A cooperação em matéria de educação, daí resultante, veio
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incentivar a vinda de estudantes destes países para prosseguirem os seus estudos no ensino superior
em Portugal. Se a vinda de alunos africanos para concluírem os seus estudos nas universidades da
metrópole era um evento relativamente comum no passado colonial, esta nova leva de estudantes
africanos veio colocar novos desafios à comunidade académica. A razão para tal é, antes de tudo,
porque o ensino superior de Portugal no século XXI é muito diferente do que era antes da
Revolução dos Cravos, quer em dimensão quer em número de instituições. Por outro lado, o facto
destes estudantes africanos serem oriundos de Países de Língua Oficial Portuguesa leva muitas
vezes os próprios e a comunidade académica a assumir que possuem um domínio da língua
portuguesa equivalente ao de língua materna, o que não acontece. Por último, também é erróneo
assumir que o domínio da língua portuguesa é semelhante nestes países. Partindo do pressuposto
que o domínio da língua é um fator determinante quer na inserção, quer no sucesso académico dos
alunos, o objetivo do presente estudo é contribuir para o conhecimento da forma como o domínio
da língua portuguesa pode constituir um fator de integração/exclusão. Na sequência de estudos
semelhantes realizados com outras comunidades africanas, neste estudo, através de um inquérito
aplicado a um grupo de alunos Guineenses a frequentar o Instituto Politécnico da Guarda, no ano
letivo 2018/2019, procura-se averiguar para quantos o português constitui língua materna, qual o
seu nível de domínio e com que tipo de dificuldades se depararam ao entrarem em contacto com os
falantes nativos de Portugal, designadamente professores, alunos e funcionários. Posteriormente,
com recurso a um teste europeu padronizado de avaliação do nível de língua, procura-se
confrontar a autoavaliação dos inquiridos com o seu efetivo domínio da língua portuguesa, aferido
pelo teste.
Palabras clave: PALOP, Integração, Domínio da Língua Portuguesa
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/4

9: LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y
SUS ALTERACIONES
34: Estimulación del lenguaje oral comprensivo y expresivo en un caso con retraso severo
del lenguaje/ Tania Otero Montoto, Montserrat Durán Bouza
Resumen:
El objetivo principal del presente trabajo fue desarrollar una intervención logopédica centrada en el
desarrollo de la comprensión y expresión oral de una niña de tres años de edad con dificultad para
la comprensión oral, bajo nivel de vocabulario, escasa producción de frases simples y con
dificultades articulatorias.
El estudio se llevó a cabo a lo largo de tres fases: en la fase de evaluación inicial fue administrada la
Prueba de Lenguaje Oral de Navarra Revisada (PLON-R/3 años) para establecer una comparativa
con los niños de su edad en los tres niveles del lenguaje (forma, contenido y uso). Se aplicó el test
de Exploración del lenguaje comprensivo y expresivo (ELCE) para evaluar la comprensión oral y
habla. Asimismo, para conocer el nivel de vocabulario se utilizó el Peabody Test de Vocabulario en
Imágenes (PPVT-III). Posteriormente, se procede a la intervención durante seis meses (veintiuna
sesiones), una vez por semana y de manera individual. Los objetivos de trabajo durante este tiempo
fueron: denominar objetos comunes y poder clasificarlos según el lugar donde se encuentran (baño,
cocina, habitación, etc.) para aumentar el nivel de vocabulario; reconocer y expresar acciones
básicas (tocar, guardar, pintar, jugar, comer, beber, dar, etc.); asociar relaciones espaciales
(arriba/abajo, dentro/fuera) y poder llevar a cabo instrucciones verbales simples; estimular el uso
de frases simples para expresar sus necesidades o vivencias. Tras seis meses de intervención se
volvieron a tomar medidas del lenguaje oral comprensivo y expresivo, a través de la Prueba de
Lenguaje Oral de Navarra Revisada (PLON-R/3 años), del test ELCE (Exploración del lenguaje
comprensivo y expresivo) y el PPVT-III (Peabody Test de Vocabulario en Imágenes). Asimismo,
fueron aplicadas las Escalas de Desarrollo del Lenguaje de Reynell-III. Los resultados obtenidos m
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Los resultados obtenidos tras la intervención muestran una mejoría notable en la comprensión del
lenguaje, aumento del nivel de vocabulario y en la producción de frases simples, asimismo se
produce una ligera mejoría en la articulación del habla.
Palabras clave: intervención logopédica, retraso del lenguaje, comprensión oral, expresión oral
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -1

35: Estimulación de la conciencia fonológica en el síndrome de Down a través del
programa del Lenguaje Oral al Lenguaje Escrito –Lole-: un estudio de caso/ Tania Otero
Montoto
Resumen:
El objetivo principal de este trabajo fue a llevar a cabo un entrenamiento en conciencia fonológica
en una niña de 7 años con síndrome de Down con el fin de mejorar esta habilidad y facilitar el
aprendizaje de la lecto-escritura.
El estudio se desarrolló a lo largo de tres fases: una fase de evaluación previa a la intervención, una
fase de entrenamiento de la conciencia fonológica, y una tercera fase de evaluación posterior a la
intervención. En la primera fase de evaluación se tomaron medidas de conciencia fonológica a
través de la prueba Evaluación del Lenguaje oral y del lenguaje escrito –LolEva-, se recogieron
datos acerca del lenguaje oral mediante la Prueba de Lenguaje Oral de Navarra Revisada -PLON-Ry del lenguaje comprensivo y expresivo a través de las Escalas de Desarrollo del Lenguaje de
Reynell-III.
A continuación, la fase de entrenamiento tuvo una duración de 8 sesiones, en las que se llevaron a
cabo diversas actividades incluidas en el programa de intervención del Lenguaje Oral al Lenguaje
Escrito –Lole-, dirigidas al desarrollo de la conciencia fonológica. En la tercera fase, una vez
finalizado el entrenamiento, se tomaron de nuevo medidas de conciencia fonológica a través de la
prueba Evaluación del Lenguaje oral y del lenguaje escrito –LolEva-.
Los resultados obtenidos tras el entrenamiento, mostraron un avance en las tareas de
identificación de sílaba inicial y adición de la sílaba inicial y final. Por lo tanto, este trabajo apoya
los resultados de investigaciones previas en las que se muestra la importancia de una intervención
directa sobre la conciencia fonológica en niños/as con síndrome de Down.
Palabras clave: Conciencia fonológica, síndrome de Down, intervención logopédica
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -1

129: LAPSIO. Dispositivo para medir las características perceptivo gustativas en niños
con TEA/ José Antonio Alonso Losada, William Daniel Ávila Barbeito, Isabel García
García, Manuel Peralbo Uzquiano
Resumen:
El objeto de esta investigación se inscribe en un proyecto dirigido a determinar si existen
diferencias en los niños con trastornos del espectro autista respecto a niños típicos en su reacción
ante estímulos novedosos, y en sus tiempos de habituación ante ellos. Para llevarlo a cabo, se han
diseñado varios dispositivos electrónicos que recogen esta información para diferentes modalidades
perceptivas. La finalidad de este póster es presentar el diseño y funcionamiento del LAPSIO,
dirigido a identificar las características perceptivo-gustativas en niños con TEA.
El dispositivo LAPSIO consta de dos motores de dos pequeñas bombas. Uno conectado a una
botella de suero fisiológico neutro, y el otro conectado a otra botella de suero fisiológico con
sabor. Mediante un microprocesador se genera una mezcla que gotea en la boca del sujeto y cuando
este nota el cambio de sabor, pulsara sobre un botón que registrará la concentración en la que fue
capaz de detectar. Mediante un chip Neurosky Eeg, se lleva un registro de actividad cerebral
durante toda la prueba para su posterior evaluación. Por medio de un programa de Pc se inicia la
medición conectándose el controlador por puerto serie. El microcontrolador tiene conectado un
botón pulsador para que el niño indique en qué momento percibe el cambio de sabor.
Combinadamente con otros dispositivos diseñados para evaluar otras modalidades sensoriales, se
podrán comprobar, desde la teoría de la coherencia central, las diferencias entre niños típicos y
niños con diagnóstico de TEA. De este modo se pueden identificar perfiles de procesamiento que
pueden ayudar al diagnóstico y tratamiento temprano del Trastorno.
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Palabras clave: Teoría de la coherencia central, habituación, TEA, percepción gustativa
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -1

131: Análisis de los beneficios de la educación auditiva y el enfoque AICLE en el aula de
Educación Infantil/ Sara Cancela Pose, María Bobadilla Pérez
Resumen:
Tras la reciente implementación del programa Edulingüe 2020 en 83 instituciones educativas de la
Comunidad Autónoma de Galicia, y ante el planteamiento de la necesidad de una educación
plurilingüe desde la primera infancia, el enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos en
Lengua Extranjera) pretende reforzar la adquisición de la segunda lengua a través de su utilización
como instrumento de aprendizaje y vehículo de comunicación (Coyle et al., 2010).
En relación con lo anterior, la educación musical y auditiva cuenta con un papel fundamental en el
aprendizaje de la L2, pues resulta idónea para reconocer los sonidos, proporcionando estrategias
para la correcta pronunciación en lengua extranjera. El principal recurso utilizado en el aula CLIL
de Educación infantil es la canción, motivo por el cual surge la necesidad de una verdadera
educación auditiva, que proporcione a los alumnos/as los conocimientos necesarios para ampliar
su capacidad de comprensión, en este caso, de aquellos aspectos fonológicos trabajados en el aula
a través de la lengua extranjera, teniendo en cuenta que la música, a su vez, contribuye a mejorar
la motivación y propicia la interacción entre el grupo de iguales. Por tanto, esta debe ser concebida
como vehículo facilitador para la adquisición de la L2 de forma interdisciplinar (Botella-Nicolás et
al., 2017).
La finalidad de esta investigación, será comprobar en qué sentido se benefician mutuamente la
educación musical y enfoque AICLE en aquellos centros de Educación Infantil que participen en el
programa Edulingüe 2020, mediante la utilización de diversas técnicas e instrumentos que ayuden a
establecer una comparativa entre la situación real del método en la Comunidad Autónoma de
Galicia y el estado del arte acerca del tema objeto del análisis, y utilizando una metodología mixta,
que involucre datos cuantitativos y cualitativos. Para ello, es de recibo partir de las percepciones,
experiencias y opiniones del profesorado del aula AICLE y del aula de Música, y contrastar las
diferencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera según la percepción y el
desarrollo auditivo.
Palabras clave: AICLE, Educación Infantil, lengua extranjera, educación auditiva, educación
musical
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -1

141: Comunicación aumentativa y alternativa, TEA y atención odontológica/ María
Luisa Gómez Taibo, Leila Romero Iglesias, Pilar Vieiro Iglesias, Teresa García Real
Resumen:
Los niños con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) necesitan la Comunicación Aumentativa
y Alternativa (CAA) tanto para la comprensión del lenguaje como para la expresión del mismo; en
este sentido se ha dicho que la CAA funciona como un lenguaje alternativo para este colectivo. La
CAA ofrece un input lingüístico en la modalidad visual, que es el canal de procesamiento
privilegiado de estas personas, frente a la recepción auditiva de la información lingüística. La CAA
está presente en el ámbito escolar y en la vida de las familias de los niños con TEA; además,
paulatinamente se ha ido produciendo una mayor conciencia de los modos alternativos de
comunicación en la comunidad general. Sin embargo, hay pocos datos relativos al conocimiento y
utilización de dichos medios en el entorno socio-sanitario; más concretamente, en la consulta del
odontólogo. Es preciso que los profesionales de la odontología conozcan el abordaje conductual,
las características psicológicas y las barreras comunicativas de la población con TEA. Por ello, se
ha llevado a cabo este estudio con el objetivo de conocer como es el manejo que los odontólogos
están realizando con estas personas en nuestra comunidad autónoma. Para ello, se ha elaborado un
cuestionario con preguntas dirigidas a los anteriores aspectos. Con el respaldo e interés del Colegio
Oficial de Logopedas de Galicia (CPLGA) se ha distribuido dicho cuestionario a los Colegios
Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de las 4 provincias gallegas. En función de los
resultados obtenidos sobre la formación de estos profesionales, sobre la utilización de ayudas y
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apoyos visuales para que niños y adultos con TEA comprendan el tratamiento que van a recibir,
sobre el uso de explicaciones visuales sobre el mantenimiento de la salud oral y hábitos de higiene,
etc., se trazará un plan de actuaciones desde la perspectiva logopédica para la mejora de la atención
actual a este colectivo.
Palabras clave: TEA, comunicación aumentativa y alternativa, apoyos visuales, atención
odontológica
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -1

236: Loleva: baremo y perfil evolutivo para 4-5 años/ Laura Pereira López, Manuel
Peralbo Uzquiano
Resumen:
El objetivo de este trabajo es presentar los baremos y el perfil para 4-5 años de la prueba
informatizada para la evaluación de la conciencia fonológica y la competencia lectora inicial LolEva
(Lenguaje oral-Lenguaje escrito: Evaluación).
Para realizar el estudio se contó con una muestra de 100 niños y niñas con edades comprendidas
entre 4-5 años, pertenecientes a colegios públicos y privados concertados de A Coruña y
Salamanca. Se excluyeron aquellos que presentaban problemas intelectuales, trastornos del
desarrollo o sin previo consentimiento para realizar el estudio.
Esta prueba consta de dos escalas: Conciencia Fonológica y Competencia Lectora Inicial. La
primera evalúa la Conciencia Fonológica a través de siete subpruebas: rima, identificación, adición
y omisión de sílaba y fonema, al inicio y final de la palabra. La segunda escala, evalúa la
Competencia Lectora Inicial mediante la lectura de letras (mayúsculas y minúsculas), lectura de
palabras simples y complejas, lectura de pseudopalabras y segmentación de palabras.
Para la recogida de los datos se obtuvo el consentimiento informado de los padres. La aplicación se
llevó cabo de forma individual y en un aula aparte, libre de ruidos y distracciones; con una duración
aproximada de una hora con cada niño y precedida de ejemplos para asegurar la correcta
comprensión de las instrucciones.
Con los resultados obtenidos se calcularon los baremos y se construyó el perfil normativo para esta
edad.
Palabras clave: Conciencia Fonológica, Evaluación, Lectura, Educación Infantil
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -1

237: Loleva: baremo y perfil evolutivo para 5-6 años/ Laura Pereira López, Manuel
Peralbo Uzquiano
Resumen:
El objetivo de este trabajo es presentar los baremos y el perfil para 5-6 años de la prueba
informatizada para la evaluación de la conciencia fonológica y la competencia lectora inicial LolEva
(Lenguaje oral-Lenguaje escrito: Evaluación).
Para realizar el estudio se utilizó una muestra de 100 niños y niñas con edades entre 5-6 años,
pertenecientes a colegios de A Coruña y Salamanca que tendrán que completar la prueba ya
mencionada. En dicho estudio, se excluirán aquellos alumnos que presenten problemas
intelectuales, trastornos del desarrollo o sin consentimiento informado por parte de los padres.
La prueba exploratoria para realizar el estudio es el LolEva. El LolEva es una prueba informática
que permite detectar dificultades en la adquisición de la lectura y consta de dos escalas: Conciencia
Fonológica y Competencia de Lectura Inicial. La escala de Conciencia Fonológica está formada por
siete subtest: rima, identificación-adición-omisión de sílaba y fonema al comienzo y al final de la
palabra. La segunda escala evalúa la Competencia de Lectura Inicial a través de la lectura de letras
en mayúscula y minúscula, lectura de palabras simples, lectura de palabras complejas y
pseudopalabras y segmentación de palabras.
Una vez obtenido el consentimiento informado, se procedió a la aplicación del LolEva con
duración aproximada de una hora con cada niño y de manera individual y en un aula aparte. Cada
tarea fue precedida de ejemplos para asegurar que el niño había entendido las instrucciones.
Con los resultados obtenidos se calcularon los baremos y se construyó el perfil normativo para esta
edad.
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Palabras clave: Conciencia Fonológica, Evaluación, Lectura, Educación Primaria
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -1

294: EVALUACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LA CAA EN UN
CASO DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO SEVERO/ Diana
Gándara Simil, María Luisa Gómez Taibo
Resumen:
Las personas que han sufrido un traumatismo craneoencefálico (TCE) pueden presentar trastornos
significativos de la comunicación en función del tamaño y severidad de la lesión y del nivel
resultante de funcionamiento cognitivo que limitan su participación en las actividades diarias y la
reintegración en los diferentes ámbitos vitales. El uso de la Comunicación Aumentativa y
Alternativa (CAA) permite compensar las necesidades temporales o permanentes de comunicación.
Para realizar un emparejamiento entre las estrategias de intervención de la CAA y las necesidades
comunicativas del superviviente al TCE es preciso realizar una valoración exhaustiva. El presente
estudio describe las herramientas y estrategias utilizadas en la valoración de una mujer joven con
TCE severo siguiendo el marco organizativo propuesto por Fager y colaboradores. Después de
estar 6 años sin recibir rehabilitación logopédica, con la valoración se ha puesto de manifiesto las
capacidades cognitivas, de reconocimiento de símbolos, motoras y de lenguaje que sirven como
base para la implementación de la CAA.
Palabras clave: Traumatismo craneoencefálico; trastorno de la comunicación; comunicación
aumentativa y alternativa; valoración; intervención.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -1

307: Efectos de la intervención con perros de terapia sobre las destrezas
sociocomunicativas de los niños con trastorno del espectro autista/ Adriana ÁvilaÁlvarez, Miguel Alonso-Bidegain, Iván De-Rosende-Celeiro, Mirian Vizcaíno-Cela,
Daniel Ramos-Veiguela
Resumen:
Los niños con trastorno del espectro autista (TEA) experimentan dificultades sustanciales en las
destrezas de comunicación e interacción social, necesarias para la participación en la vida social. La
intervención asistida por animales (IAA) es cada vez más utilizada dentro de la atención
comunitaria dirigida a este grupo de población. El objetivo de este estudio piloto fue examinar el
impacto de una IAA, aplicada de forma temprana, es decir, en los primeros años de la vida, sobre
las destrezas sociocomunicativas de los niños con TEA.
Se realizó un estudio longitudinal cuasiexperimental intrasujeto, durante un período de cinco meses
en 2016, con una muestra de 19 niños con TEA atendidos en la Unidad de Atención Temprana del
Hospital Teresa Herrera (A Coruña). Los criterios de inclusión fueron: niños de edades entre 30
meses y seis años, con TEA y sin antecedentes de fobia/alergia a los perros. Se excluyó a niños con
asma, enfermedad respiratoria con componente obstructivo, en situación de inmunosupresión, así
como a aquellos que mostraron incomodidad, ansiedad o miedo excesivo a los perros durante las
sesiones de IAA. Otro criterio de exclusión fue la participación en menos de cinco sesiones de IAA.
Se utilizó la herramienta Animal-assisted Therapy Flow Sheet, aplicada por observación directa,
para evaluar las destrezas sociocomunicativas del niño durante las sesiones de IAA, a través de
nueve ítems, los cuales analizan la frecuencia de las relaciones niño-perro (mirar al perro, tocarlo,
hablarle, recordar y usar su nombre, involucrarse en alguna actividad con el animal y recordarlo) y
de las relaciones niño-terapeuta (mirar al terapeuta, hablarle y recordar su nombre). En cada ítem,
se compararon las puntuaciones obtenidas en la primera sesión de IAA (T1), en la sesión situada
en la mitad de la intervención (T2) y en la última sesión (T3). Se utilizó el test no paramétrico de
Friedman para identificar diferencias significativas en cada ítem durante el período de estudio, así
como el test de Wilcoxon como procedimiento post hoc, con la corrección de Bonferroni para
comparaciones múltiples (0, 05/3). El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la
Investigación de A Coruña-Ferrol.
La edad media de los participantes fue 46, 2 meses; el 68, 4% era de género masculino. Mediante el
test de Friedman, se identificó un cambio estadísticamente significativo a lo largo del estudio en
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todos los ítems evaluados, con la excepción de “recordó el nombre del terapeuta”. En los
procedimientos post hoc realizados, se encontraron mejorías estadísticamente significativas en
todos los ítems, con la excepción de “usó el nombre del perro” y “recordó al perro”.
En conclusión, los hallazgos del estudio sugieren que la IAA puede mejorar las destrezas
sociocomunicativas de los niños con TEA, revelando el potencial del uso temprano de esta
intervención en la promoción de la participación social.
Palabras clave: destrezas de comunicación; interacción social; intervención asistida por animales;
perros de terapia; trastorno del espectro autista.
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -1

655: OCULIS. DISPOSITIVO PARA MEDIR LAS CARACTERÍSTICAS
PERCEPTIVO VISUALES EN NIÑOS CON TEA/ Isabel García García, Iago
Rubio Sanfiz, Manuel Peralbo Uzquiano
Resumen:
El objeto de esta investigación se inscribe en un proyecto dirigido a determinar si existen
diferencias entre los niños con trastornos del espectro autista y los niños típicos en su reacción ante
estímulos novedosos, y en sus tiempos de habituación ante ellos. Para llevarlo a cabo, se han
diseñado varios dispositivos electrónicos que recogen esta información para diferentes modalidades
perceptivas. La finalidad de este póster es presentar el diseño y funcionamiento del OCULIS,
dirigido a identificar las características perceptivo-visuales en niños con TEA.
El dispositivo OCULIS, es un dispositivo desarrollado enteramente en software, para detectar la
velocidad de respuesta visual en sujetos de estudio.
Consta de un simple ordenador, con pantalla y cámara, pudiéndose utilizar cualquier portátil con
webcam integrada para su uso. Es recomendable utilizar pantallas de tamaño medio y cámaras de
calidad para maximizar los resultados.
El dispositivo, consta de un programa multiplataforma que, mediante un modelo de inteligencia
artificial basado en redes neuronales, es capaz de reconocer la cara del sujeto de estudio sentado
delante de la cámara, pasando a ese modelo las imágenes captadas por la misma. El estudio
comienza con el sujeto sentado frente a la pantalla y la cámara. Mediante programación, se
muestran distintos estímulos en la pantalla y mediante reconocimiento de imagen se calcula el
vector normal a la malla que define la cara del sujeto de estudio, y mediante las coordenadas del
mismo se infiere si el sujeto dirige la vista hacia el estímulo, y el tiempo que el sujeto ha tardado en
responder al mismo.
Combinadamente con otros dispositivos diseñados para evaluar otras modalidades sensoriales, se
podrán comprobar, desde la teoría de la coherencia central, las diferencias entre niños típicos y
niños con diagnóstico de TEA. De este modo se pueden identificar perfiles de procesamiento que
pueden ayudar al diagnóstico y tratamiento temprano del Trastorno
Palabras clave: TEA, desarrollo perceptivo, percepción visual, evaluación
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- planta -1

481: La relación entre la conciencia fonológica y la lectura en español. Implicaciones para
la enseñanza de la lectura./ Carla María Míguez Álvarez, Miguel Cuevas Alonso
Resumen:
Este trabajo presenta un meta-análisis de tipo descriptivo en el que se analizan una serie de artículos
publicados entre los años 2009 y 2019 sobre la relación existente entre la conciencia fonológica y el
desarrollo de la habilidad lectora en niños y niñas de educación infantil y primaria cuya lengua
materna es el español.
En todos los ámbitos de la sociedad actual resulta imprescindible poder conocer, comprender y
producir lenguaje escrito. Sin embargo, el aprendizaje de la lectura no resulta nada sencillo debido a
la gran cantidad de habilidades que intervienen. Para leer, el niño debe aprender el código escrito
que utiliza su lengua materna que representa los sonidos del habla (unidades fonológicas) con una
serie de símbolos visuales arbitrarios (grafemas). Para poder llevar a cabo esta tarea, debe haber
desarrollado su conciencia fonológica, que se definiría como la capacidad que posee el hablante
para reconocer y manipular los segmentos fónicos del habla (Levelt et al., 1991). Es una habilidad
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que se puede medir desde edades muy tempranas y que se considera predictora de las habilidades
lectoras futuras (Goodrich y Lonigan, 2016). De hecho, este tipo de conciencia va evolucionando
con el aprendizaje y la práctica lectora: los niños empiezan a detectar que el habla está formada por
unidades cada vez más pequeñas (palabras) y que estas están a su vez divididas en otras unidades
más pequeñas: sílabas, rimas y fonemas (Anthony y Francis, 2005).
A pesar de que se han realizado una gran cantidad de investigaciones en inglés, una lengua opaca,
que ponen de manifiesto la correlación positiva existente entre esta habilidad y la lectura (Ehri et al.,
2001, Boyer y Ehri, 2011, Caravolas et al., 2013, Calet et al., 2015 o Wade-Woolley, 2015, entre
otros), en lenguas transparentes como el español la investigación no ha sido tan abundante. Por
ello, hemos decidido elaborar un metaestudio que incluye una serie de indicadores que representan
los trabajos más significativos que se han llevado a cabo durante la última década en esta lengua.
Los 22 artículos analizados (que incluyen una muestra de 3287 alumnos y alumnas desde los 3 hasta
los 13 años) ponen de manifiesto que, al igual que en inglés, la conciencia fonológica es una
habilidad fundamental en el desarrollo de la lectura y la comprensión lectora en español. Por ello,
tanto un entrenamiento sistemático y consciente de esta habilidad en el aula mediante actividades
orientadas hacia este fin, como la aplicación de programas de intervención de forma
individualizada con niños con dificultades lectoras, ayudarán en gran medida a mejorar las
habilidades lectoras futuras y disminuirán las probabilidades de desarrollar problemas de
comprensión lectora.
Palabras clave: conciencia fonológica, lectura, adquisición de la lectura, lectura en educación
primaria
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 5:30:00 PM -- Planta -1

54: INTERVENÇÃO FONOARTICULATÓRIA NO CONTEXTO DAS
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA LEITURA E ESCRITA EM
UM GRUPO DE ESTUDANTES BRASILEIROS/ Andreia Osti, Aline
Gasparini Zacharias Carolino
Resumen:
Há décadas a escola pública brasileira enfrenta diversos problemas, não só estruturais e em relação
ao corpo docente, como também no concernente a aspectos pedagógicos. Nesse contexto, um dos
grandes desafios das instituições escolares é alfabetizar os seus alunos de forma eficiente. O
processo de aquisição da língua escrita possui uma natureza complexa e um caráter heterogêneo,
uma vez que cada estudante apresenta características singulares de aprendizagem, e demanda
diferentes períodos para compreender um mesmo conteúdo. Dentro desta perspectiva surge à
necessidade de estudos que abordem práticas pedagógicas alternativas para o trabalho com alunos
que apresentam dificuldades frente ao processo de alfabetização. Parte-se do pressuposto de que ler
e escrever são habilidades imprescindíveis em uma sociedade essencialmente letrada. A presente
pesquisa investigou a evolução da aprendizagem de um grupo de estudantes com dificuldades de
aprendizagem relacionadas à leitura e escrita, baseando-se na estimulação direta da consciência
fonoarticulatória. Participaram deste estudo 9 alunos do 3º ano do Ensino Fundamental de uma
escola da rede pública de ensino, situada no interior de São Paulo, divididos em dois grupos: o G1
recebeu intervenções pautadas no método fonoarticulatório, enquanto o G2 não recebeu as
mesmas intervenções. Os objetivos específicos centraram-se em: identificar quais as dificuldades na
leitura, na compreensão de textos e os erros mais comuns apresentados na escrita, verificar se a
intervenção fonoarticulatória promoveu melhora no desempenho geral em leitura e escrita desses
estudantes e comparação do desempenho tanto na leitura como na escrita entre os dois grupos.
Metodologicamente foram desenvolvidas intervenções semanais com duração de uma hora,
associado à observação e acompanhamento dos alunos durante o ano letivo. Os resultados
apontam para benefícios do trabalho pautado na proposta fonoarticulatória, dado que as crianças
exteriorizaram progresso em sua aprendizagem, com facilidade na manipulação e associação
grafofônemica, aliado a maior autonomia na escrita e compreensão de textos.
Palabras clave: Alfabetização. Didática. Ensino.Método.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/5

197

232: Padrão de competências comunicativas de crianças com cegueira e baixa visão: Um
estudo exploratório no Estado do Rio de Janeiro, Brasil/ Sara Pereira Sapage, Eline
Silva Rodrigues, Anabela Cruz-Santos
Resumen:
A avaliação do desenvolvimento comunicativo das crianças permite uma identificação e intervenção
precoce e eficaz de possíveis problemas. Neste sentido, torna-se importante conhecer o padrão
comunicativo destas crianças de modo a distinguir um desenvolvimento compatível com a sua
condição e dificuldades ao nível da linguagem.
Este estudo enquadra-se num projeto de investigação desenvolvido com o objetivo de adaptar o
teste de linguagem infantil ABFW e verificar a sua eficácia na avaliação de crianças com cegueira e
baixa visão.
Neste âmbito, o presente estudo exploratório pretende identificar o padrão comunicativo das
crianças com cegueira e baixa visão entre os 3 e os 7 anos de idade do Estado de Rio de Janeiro. A
amostra é constituída por 23 crianças com deficiência visual, e com média de idades de
aproximadamente 5 anos, 11 com baixa visão e 12 com cegueira, que frequentam um Centro de
Referência Nacional na Educação de Pessoas com deficiência visual no Estado de Rio de Janeiro,
Brasil.
O padrão comunicativo das crianças foi analisado através da implementação de uma tarefa de
interação não estruturada, lúdica e exploratória do espaço e materiais. A tarefa implementada
decorreu num espaço, instalado para este estudo, com materiais e configuração adaptados para a
deficiência visual. A tarefa era iniciada com a apresentação do espaço à criança de modo a que o seu
desempenho não fosse afetado pela possível insegurança na movimentação espacial. Numa
interação livre o avaliador permitia que esta explorasse o espaço e materiais durante
aproximadamente 30 minutos. Todas as interações verbais foram transcritas e analisadas através do
software CLAN para a obtenção do número de frases, número total de palavras (NTP) e número
diferente de palavras (NDP), por condição e por idade. O tratamento destes dados foi realizado
através de análises descritivas e inferenciais. Esta análise foi ainda complementada com amostras do
discurso espontâneo de uma criança com cegueira e outra com baixa visão, selecionadas ao acaso e
da mesma idade, que ilustram os padrões de comunicação em crianças com este tipo de condição.
Os resultados obtidos neste estudo revelam que: a) as crianças mais velhas apresentam desempenho
superior comparativamente às mais novas, verificando-se que a idade influência o desempenho das
crianças com deficiência visual nas medidas de NTP e NDP, b) as crianças com cegueira
demonstram resultados superiores em relação às crianças com baixa visão nas três medidas em
análise, nas faixas etárias dos 3 aos 6 anos; c) na faixa etária dos 7 anos, as crianças com baixa
visão apresentam resultados superiores às crianças com cegueira; d) não existem diferenças
estatisticamente significativas entre as crianças com cegueira e as crianças com baixa visão em
nenhuma das três medidas em análise.
Em suma, este estudo exploratório contribui para o conhecimento do padrão comunicativo que
distingue as crianças com deficiência visual, o que irá permitir identificar adequadamente quais
destas crianças apresentam dificuldades de linguagem, de modo a intervir precoce e eficazmente.
Palabras clave: avaliação; deficiência visual; linguagem; comunicação;
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/5

248: Relación entre funciones ejecutivas e intención comunicativa en niños y adolescentes
con trastorno del espectro autista asociado a discapacidad intelectual/ Ainoa García
Fernandez, Verónica Martínez López
Resumen:
El trastorno del espectro del autismo (TEA) es una alteración del neurodesarrollo que comienza a
manifestarse en los primeros años de la infancia y dura toda la vida. Se caracteriza por una gran
variabilidad de deficiencias cualitativas en la interacción social y en la comunicación, en las
habilidades lingüísticas, comportamientos repetitivos y estereotipados y un repertorio de
actividades e intereses restrictivo. Este patrón comportamental interfiere significativamente en la
vida de la persona y afecta a su funcionalidad e inclusión social. Además, de la presencia de
alteraciones en el desarrollo de sus habilidades lingüísticas, manifiestan una incapacidad para
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comprender los actos comunicativos de los demás y de imaginar que los demás son seres pensantes
con intenciones y motivaciones intelectuales semejantes a las suyas (TdM). Las investigaciones
encuentran relación entre funciones ejecutivas, mayores capacidades cognitivas y mejor calidad de
interpretación de las intenciones de terceros. Con el fin de profundizar en la relación entre
desarrollo cognitivo y lingüístico y TdM, se ha determinado el CI y el nivel de vocabulario
receptivo, así como se ha analizado la memoria de trabajo (funciones ejecutivas) y la intención
comunicativa en sujetos con TEA asociado a discapacidad intelectual. La muestra está formada por
ocho participantes con diagnóstico de TEA asociado a discapacidad intelectual de edades entre 8 y
16 años. Se les administraron de forma individualizada y durante ocho semanas tres pruebas
estandarizadas: el test de matrices progresivas de Raven, el test de Vocabulario en Imágenes
Peabody y el subtest de Dígitos de la escala de inteligencia Weschler (WISC) para niños. También
se analizaron las respuestas de los sujetos en una tarea de falsa creencia de primer orden y en una
tarea para comprender la intención comunicativa y hacer inferencias. Los resultados evidencian una
gran variabilidad de manifestaciones clínicas que se sitúan entre rangos próximos a la normalidad y
déficits severamente acusados tanto en el lenguaje receptivo como en la memoria de trabajo.
Asimismo, los participantes manifestaban dificultades en la TdM y en la comprensión de las
intenciones comunicativas, mostrando dificultad para intuir la naturaleza exacta de estas
intenciones e interpretando los signos conductuales de los demás solamente como señales
predictivas. No obstante, aquellos que tenían un nivel lingüístico más alto junto con una mayor
amplitud de memoria de trabajo predecían con más acierto la intención comunicativa de los otros,
que correlaciona con un mayor dominio de la cognición social. Por tanto, se podría concluir que el
nivel de desarrollo lingüístico y de la memoria de trabajo son predictores estables para comprender
las tareas que implican un desarrollo de la TdM y de la intención comunicativa. De ahí que cuando
antes se detecte e intervenga en el TEA asociado con discapacidad intelectual en el desarrollo
lingüístico y en las funciones ejecutivas menor podría ser su impacto a nivel de socialización,
comunicación y cognición.
Palabras clave: TEA, discapacidad intelectual, teoría de la mente, intención comunicativa,
funciones ejecutivas
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/5

274: Estudo do vocabulário em crianças dos 3 aos 7 anos com e sem Perturbações do
Desenvolvimento da Linguagem: Resultados Preliminares/ Sandra Cristina Araújo
Ferreira, Suzel Cabreiro Bilber, Sandra Filipa Ferreira Gonçalves, Anabela CruzSantos
Resumen:
A aquisição da linguagem é fundamental para o desenvolvimento da criança. Assim, qualquer
perturbação na linguagem poderá ter um grande impacto no seu desenvolvimento social e
cognitivo. Face à elevada prevalência de crianças que apresentam dificuldades de linguagem, tornase imprescindível um conhecimento aprofundado acerca do seu desempenho neste domínio. A
aquisição e aprendizagem do vocabulário é uma das componentes da linguagem, que mais se
evidencia em idades precoces. Por isso, uma avaliação da linguagem da criança em idade préescolar e escolar, deve englobar esta área, através de instrumentos de avaliação válidos e precisos,
que permitam reconhecer situações de risco. Esta investigação tem como finalidade o estudo do
vocabulário, resultante da aplicação da prova de vocabulário do teste de linguagem infantil ABFW
(constituída por 9 categorias conceituais e 118 vocábulos na sua totalidade), desenvolvida no Brasil
e adaptada para Português Europeu. Este estudo tem como objetivos: a) a análise do desempenho
do vocabulário em crianças dos 3 aos 7 anos de idade, b) a análise do desempenho do vocabulário
entre o género masculino e feminino, c) a análise do desempenho do vocabulário em crianças com
e sem Perturbações do Desenvolvimento da Linguagem, e d) a validação interna da prova de
vocabulário na sua versão, em Português Europeu. A amostra do estudo é constituída por 480
crianças, 49 crianças de 3 anos, 97 crianças de 4 anos, 187 crianças de 5 anos, 110 crianças de 6
anos e 37 crianças de 7 anos, que frequentavam o Jardim de Infância e o 1º Ciclo do Ensino
Básico, na Região Norte de Portugal. Relativamente ao género, a amostra é formada por 51% de
crianças do género masculino e 49% do género feminino. No que diz respeito às Perturbações de
Desenvolvimento da Linguagem, a amostra é constituída por 82, 3% de crianças de
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desenvolvimento típico e 17, 7% de crianças com perturbações. Os resultados deste estudo
permitiram concluir que: a) o desempenho global dos participantes é de 71, 6% de respostas
corretas na prova, mostrando-se proporcional à idade: as crianças de 3 anos com 45, 8% de
respostas corretas; as crianças de 4 anos com 68% de respostas corretas; as crianças de 5 anos com
76% de respostas corretas; as crianças de 6 anos com 76, 6% de respostas corretas; as crianças de 7
anos com 77, 6% de respostas corretas; b) o género masculino apresentou um desempenho
ligeiramente superior no total da prova de vocabulário, com uma percentagem de respostas
corretas de 73%, o género feminino apresentou uma percentagem de respostas corretas de 70%; c)
as crianças de desenvolvimento típico mostraram um desempenho ligeiramente superior, com uma
percentagem de respostas corretas de 73%, enquanto as crianças com Perturbações do
Desenvolvimento da Linguagem apresentaram uma percentagem de respostas corretas de 64, 7%;
d) a prova do vocabulário do teste de linguagem - ABFW apresenta bons níveis de consistência
interna, através de resultados obtidos pelo Alpha de Cronbach (alfa=.95). Esta prova revela ter
potencialidades como um instrumento de avaliação do vocabulário, podendo contribuir para a
identificação precoce de crianças portuguesas com Perturbações do Desenvolvimento da
Linguagem, ou em risco de terem dificuldades de linguagem.
Palabras clave: Vocabulário, Educação Pré-Escolar, Ensino Básico, Avaliação, Perturbações do
Desenvolvimento da Linguagem.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/5

378: Validação do Protocolo de Avaliação de Competências Cognitivo-linguísticas: versão
coletiva/ Inês Martins, Graça S. Carvalho, Cristiane Lima Nunes, Simone Capellini
Resumen:
O Protocolo de Avaliação de Habilidades Cognitivo-Linguísticas foi adaptado, do português do
Brasil, para o português europeu. Este instrumento de rastreio permite a identificação de crianças
com desfasamento em relação à norma, nas diferentes competências cognitivo-linguísticas. Possui
uma versão colectiva e uma individual. A versão colectiva, que se apresenta neste estudo, inclui 5
subtestes: (i) escrita do alfabeto em sequência; (ii) cópia de formas; (iii) cálculo matemático; (iv)
escrita sob ditado de palavras; e (v) repetição de números em ordem aleatória. A avaliação destas
competências foi realizada num agrupamento de escolas do Norte de Portugal incluindo 30 alunos
de cada ano escolar, desde o 1º ao 5º ano. Foram incluídos na amostra alunos sem alterações
intelectuais, de aprendizagem e de acuidade auditiva. Os dados recolhidos foram analisados
estatisticamente através do programa estatístico SPSS. Para além da média, valores mínimos e
máximos, foram identificados os valores esperados e os valores de “risco”, através dos percentis
25 e 75, tendo em conta a idade das crianças. A avaliação destas competências é fulcral nos
primeiros anos de aprendizagem, uma vez que permite que seja feita uma caracterização
individualizada de cada aluno, identificando-se as áreas com desempenho com valores esperados
ou inferiores. As crianças identificadas com valores abaixo do esperado, isto é, crianças em “risco”
de desenvolvimento de dificuldades na aprendizagem, serão, avaliadas com o protocolo individual,
mais extenso e abrangente, constituído por 13 subtestes que incluem tarefas de leitura de palavras e
não palavras; aliteração; rima; repetição de palavras e não palavras; ritmo; segmentação silábica;
nomeação rápida de figuras e dígitos; memória visual para formas; discriminação de sons e
repetição de números em ordem inversa. Após o término da avaliação será, então, possível definir
o perfil cognitivo-linguístico individual. Com o perfil do aluno concluído, e em casos que assim se
justifiquem, será possível proceder-se a um encaminhamento mais direcionado, para os
profissionais de saúde, para que as dificuldades encontradas sejam investigadas e, se necessário,
para que seja delineada uma intervenção o mais precocemente possível, com vista à superação
dessas dificuldades.
Palabras clave: Avaliação coletiva, crianças, competências cognitivo-linguísticas.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/5

426: O Treino de Competências de Comunicação para Profissionais de Saúde é Eficaz?/
Sílvia Cristina Monteiro Queirós, Leonor Duarte Almeida Santos, Rute Meneses,
Germano Couto
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Resumen:
A investigação mostra que uma comunicação eficaz profissional de saúde-utente melhora a
confiança entre os mesmos, a satisfação de ambos e a qualidade dos cuidados.
Desta forma é essencial que os profissionais de saúde possuam competências de comunicação que
permitam melhorar a comunicação entre o profissional de saúde e o utente.
Para equacionar a pertinência de estruturar um programa de treino de competências de
comunicação para profissionais de saúde é fundamental perceber a eficácia deste tipo de programas.
Assim, com o objectivo de sistematizar a evidência sobre programas de treino de competências de
comunicação para profissionais de saúde com eficácia testada, foi efectuada uma pesquisa na
PubMed, procurando revisões sistemáticas da literatura acerca da eficácia do treino de
competências de comunicação para profissionais de saúde, disponibilizadas gratuitamente, em
inglês, nos últimos 5 anos.
Foram seleccionadas 6 revisões sistemáticas da literatura (das quais 3 meta-análises). Da análise das
revisões sistemáticas da literatura é possível perceber que 3 delas observaram pouca evidência
acerca da eficácia do treino de competências de comunicação, duas delas verificaram efeitos
positivos na melhoria das competências de comunicação e dos comportamentos dos participantes,
mas sem evidência de efeitos na melhoria dos outcomes dos pacientes, e uma delas constatou
efeitos positivos quer nas competências e comportamentos dos profissionais de saúde, quer nos
outcomes dos pacientes.
Conclui-se então que, apesar da evidência científica recente não ser muito conclusiva acerca dos
efeitos do treino de competências de comunicação, as revisões sistemáticas da literatura que
relataram fraca evidência de eficácia, atribuem-na essencialmente a razões de natureza
metodológica, o que reforça a importância de realizar estudos acerca da eficácia do treino de
competências de comunicação, bem estruturados, com metodologias de treino e procedimentos de
avaliação bem organizados e completos.
Palabras clave: Competências de comunicação, profissionais de saúde; revisão da literatura
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/5

543: Eficacia de un programa de mindfulness en el tratamiento de los tics vocálicos en un
caso de síndrome de la Tourette/ Ana Seoane Cives, Juan Carlos Fernández Méndez,
Marta Portabales Pardo
Resumen:
El presente estudio de caso tiene como objetivo principal la valoración de la eficacia de un
protocolo de mindfulness basado en prácticas breves integradas en el tratamiento de los tics
vocálicos en un caso de Síndrome de Tourette en una niña de trece años de edad. Dicho programa
de minduflness se llevó a cabo dos veces a la semana durante siete semanas. Con el permiso de los
padres de la menor, las sesiones se grabaron en vídeo. Los resultados ponen de manifiesto una
mejoría clínicamente significativa en cada sesión, después de la administración del protocolo de
mindfulness; además, también se aprecia mejoría significativa en la frecuencia de los tics vocálicos
entre las distintas fases del programa (pre y postets).
Palabras clave: Síndrome de la Tourette, tics vocálicos, lenguaje, mindfulness
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/5

546: O LUGAR DAS FAKE NEWS NA SOCIEDADE BRASILEIRA
CONTEMPORÂNEA E O PAPEL DA EDUCAÇÃO NESSE CONTEXTO/
Christiane Novo Barbato, Diogo Salviano , Luis Felipe Catusso Valle
Resumen:
O presente texto apresenta os resultados de uma investigação bibliográfica sobre notícias falsas, ou
fake news, no que se refere aos aspectos históricos, psicológicos e sociais que envolvem a
produção, a divulgação e seus severos impactos na sociedade brasileira atual. O trabalho partiu da
inquietação quanto aos motivos que levam jovens e adultos a aceitarem como verdadeiras, notícias
veiculadas por mídias sociais e outros meios de comunicação, que, muitas vezes, se contrapõem
aos conhecimentos formais, bem como quanto às possibilidades de intervenção dos professores,
no sentido de combater a credibilidade dessas notícias, inquietação essa posta por um grupo de
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docentes, quando refletiam sobre os impactos das fake news na sala de aula, em um curso de
especialização para professores. Centrando-se nos conceitos de pós-modernidade e do papel social
da criança na atualidade, e as consequentes dificuldades que ele causa no adulto, observou-se que
o meio de intermediação das relações sociais, profundamente influenciado pelas redes virtuais,
parte integrante do meio técnico-científico-informacional, tem cada vez mais se consolidado a
partir de interações via internet, graças à popularização do acesso à rede e à crescente demanda por
uma estrutura que rompa com a rigidez do modelo unilateral trazido pelos meios de comunicação
do século XX (televisão, rádio, mídias impressas) e passa a possibilitar a interação entre usuários
remotamente conectados. A produção do espaço – tanto objetiva quanto subjetivamente – a partir
de elementos e interações sociais, culturais, historicamente construídas, coletiva e individualmente
percebidas, resultante das relações interpessoais e intrapessoais da psicosfera e da tecnosfera, vem,
da mesma forma, sendo afetada pela disseminação e pela coleta de dados e informações via
internet, numa complexa, imprevisível e fragmentada rede dinâmica. Ao passo em que as linhas de
fuga às hegemonias dominantes tendem a surgir e buscar espaços para se consolidarem a partir das
redes virtuais, artifícios tecnológicos baseados em bots (robôs) e programação algorítmica capazes
de emular a interação humana entre usuários fortalecem as fake news e simulam tendências que
influenciam padrões – de consumo, de estética, de ideologias, de correntes políticas, etc. Na pósmodernidade, marcada pelo individualismo como forma predominante de subjetivação em
contraposição à ordenação social, econômica e ideológica do materialismo histórico, a pósverdade manifesta-se como consequência de uma sociedade fragmentada, que se opõe aos padrões
estruturais visíveis ao propor pautas identitárias e rupturas às verticalidades, chegando, nos limites,
à negação mesmo da História e da Ciência, preterindo-as a argumentos arbitrários por
simplesmente reforçarem opiniões pessoais baseadas em crenças e na coletividade dispersa
resultante das interações sociais virtuais. Em paralelo, o deslocamento da centralidade da estrutura
familiar para a criança contribui para a formação de uma legião de adultos intolerante à frustração,
que privilegia sua vontade e elege o que é verdade, constituindo-se terreno fértil para a
manipulação intelectual e emocional. O estudo apontou os professores e as instituições de ensino
como potenciais agentes de combate à cultura das notícias falsas, mostrando possibilidades de
trabalho em sala de aula das mais diversas disciplinas que compõem os currículos dos ensinos
fundamental, médio e superior.
Palabras clave: fake news e sala de aula, pós-modernidade, papel social da criança.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/5

548: Prática Clínica Psicopedagógica e o desenvolvimento da compreensão da linguagem
escrita/ Silvia Aparecida Santos de Carvalho Silvia Carvalho
Resumen:
Compreender a complexidade do objeto de estudo da Psicopedagogia – a aprendizagem, o
processo de constituição desse objeto, os desafios colocados na delimitação desse novo campo de
estudo é fundamental para a elaboração dos processos práticos de intervenção clínica.
Compreender ainda que o ato de aprender e ensinar deve considerar igualmente os aspectos
cognitivos, afetivos, sociais, culturais e psicomotores, que ao ocupar-se do problema de
aprendizagem, a Psicopedagogia deve ocupar-se com a investigação de sua etiologia, com o como
se aprende, com os vários fatores condicionantes dessa aprendizagem, com as alterações
produzidas no processo de aprender, com o como reconhecê-las, tratá-las e preveni-las, que a
atuação psicopedagógica pressupõe aspectos preventivos e terapêuticos, situar teoricamente esse
conjunto de questões, reconhecer a importância dos conhecimentos teóricos de outras áreas do
conhecimento, indubitavelmente impacta e qualifica a intervenção clínica. É considerando essa
perspectiva teórica e metodológica que a presente comunicação pretende apresentar a análise de
uma prática clínica psicopedagógica desenvolvida no atendimento de uma paciente em uma Clínica
Psicológica situada na cidade de São Paulo a fim de identificar, a partir da observação das
estratégias utilizadas no processo de atendimento, a etiologia do problema de aprendizagem da
referida paciente. Advertidamente, a análise foi desenvolvida a luz de estudos elaborados pelo
campo da Psicanálise e da Psicologia Sócio histórica. Ainda que pertencentes à matrizes teóricas
diferentes, estes estudos foram apresentados de modo a ensaiar um diálogo entre as concepções
teóricas desenvolvidas por Freud e Melanie Klein no que dizem respeito à perda da onipotência e o
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abandono do princípio do prazer e por Vygotsky a partir do conceito de Zona de Desenvolvimento
Proximal e da importância da interação para os processos de aprendizagem da linguagem escrita.
Palabras clave: Psicopedagogia Clínica, Psicanálise, Psicologia Sócio-histórica
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/5

649: Validação da Lista de Verificação da Fala e da Linguagem para crianças de 6 a 10
anos: Um estudo exploratório no 1º ciclo do Ensino Primário no Lubango, Província da
Huíla-Angola/ Edgar Mahapi da Silva, , Anabela Cruz-Santos
Resumen:
O desenvolvimento e a aprendizagem da linguagem e da fala são considerados como indicadores
indispensáveis para o desenvolvimento global e por estarem associados ao desempenho escolar da
criança. Estudos indicam que um número elevado de crianças em idade escolar apresenta
dificuldades nestas áreas. Este estudo quantitativo exploratório consiste em
apresentar os resultados de validação da Lista de Verificação da Fala e da Linguagem para crianças
de 6 a 10 anos (LVFL_6-10), instrumento adaptado e traduzido para português. A LVFL_6-10 é
uma lista de verificação que pretende identificar dificuldades ao nível das competências da fala e da
linguagem em idade escolar e está organizada em sete secções: 1) Resposta ao som; 2) Processos
Cognitivos; 3) Alterações no som; 4) Comunicação; 5 ) Jogo e recreação; 6)Vocabulário; 7)
Gramática. A LVFL_6-10 foi aplicada em seis escolas primárias da cidade de Lubango, no sul de
Angola, com objetivo de caracterizar e rastrear as dificuldades de linguagem e fala em 463 alunos
dos 6 aos 10 anos, no 1º e 2º ano. Foi aplicado igualmente um questionário sociodemográfico de
forma serem recolhidas informações acerca do género, idade, habilitações académicas do pai e da
mãe, primeira língua do aluno, zona de residência do aluno e tipo de escola. Serão apresentados os
resultados preliminares relativamente à validação da LVFL_6-10 na Província da Huíla. Em suma,
este estudo exploratório contribui para o conhecimento do desenvolvimento da linguagem e fala
das crianças, o que irá permitir identificar as dificuldades de linguagem e fala, de modo a intervir
precoce e eficazmente. Palabras clave: Dificuldades de fala; Dificuldades de linguagem; Rastreio;
1º Ciclo do Ensino do ensino primário; Lista de Verificação.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/5

10: MODELOS Y PRÁCTICAS DE
EVALUACIÓN
11: ANÁLISE DA DIMENSIONALIDADE DO EXAME NACIONAL DO
ENSINO MÉDIO/ Leandro Araujo De Sousa, Nicolino Trompieri Filho
Resumen:
O Exame Nacional do Ensino Médio é um teste de conhecimento em larga escala brasileiro. Foi
criado em 1998 com o objetivo de ser parâmetro de auto avaliação dos participantes que
concluíram a Educação Básica. A partir de 2009, o exame passou a ser analisado a partir da teoria
de resposta ao item unidimensional e se constitui atualmente como o maior exame de seleção para
cursos de graduação no país. Diante disso, este estudo objetivou analisar o pressuposto da
unidimensionalidade necessário para o uso do modelo de teoria de resposta ao item empregado no
exame. Para tanto, se extraiu uma amostra aleatória de 24.922 candidatos do exame que realizaram
a prova de matemática com 45 itens. Os dados são disponibilizados em formato de microdados
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. Para a análise da unidimensionalidade utilizou-se a
análise fatorial e a análise paralela a partir da matriz de correlação tetracórica. Todos os
procedimentos estatísticos foram realizados no software R com o pacote estatístico psych. O fator
de adequação da amostra Kaiser-Meyer-Olkin foi 0, 86 e o teste de esfericidade de Bartlett foi
significativo (p>0, 01). A análise fatorial indicou que o teste satisfaz a hipótese de
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unidimensionalidade. No entanto, a proporção de variância explicada por um fator foi de 10% e 22
itens apresentaram valores de comunalidade abaixo de 0, 3. O critério da análise paralela não
comprovou a hipótese de unidmensionalidade. Diante dos resultados, conclui-se que não há
evidências consistentes, pelos métodos estatísticos utilizados, de que o teste de matemática do
Exame Nacional do Ensino Médio atende ao pressuposto da unidimensionalidade exigido para o
modelo de teoria de resposta ao item empregado na análise dos seus resultados. Desse modo, falta
indícios suficientes para a comprovação de validade do exame. Isso pode comprometer a
confiabilidade do processo seletivo, impactando diretamente muitos candidatos.
Palabras clave: Avaliações padronizadas. Teoria de resposta ao item. Unidimensionalidade
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta 0

69: O impacto e efeitos da avaliação externa de escolas nas lideranças intermédias: a voz
dos professores/ Natália Costa
Resumen:
A avaliação externa de escolas tornou-se um assunto muito debatido em Portugal, nos últimos
anos e enquanto avaliação institucional tornou-se num procedimento regulado transnacionalmente
em que os governos nacionais exercem uma autonomia controlada na sua implementação impondo
uma lógica quantitativa de avaliação
Este tipo de avaliação tem como objetivo a compreensão da realidade escolar e a promoção da
melhoria da qualidade dos serviços prestados pelas escolas, seja ao nível curricular, pedagógico ou
organizacional. Este objetivo está intrinsecamente relacionado com a existência de práticas de
autoavaliação internas existindo entre o processo de autoavaliação e de avaliação externa de escolas
uma relação simbiótica, ou seja, para que a avaliação externa de escolas atinja o objetivo de ajudar
a escola a aperfeiçoar-se tem de ser antecedida de práticas de autoavaliação consistentes e
sistemáticas. Todos os intervenientes da área educativa são chamados a participar neste processo
dual e é nessa perspetiva que se encaixa este estudo. Importa compreender o que pensam os
professores sobre as questões de avaliação das escolas, uma vez que eles são peça fundamental do
sistema educativo.
O estudo realizado no âmbito de um doutoramento em fase de conclusão pretende responder às
questões: Qual é a perspetiva dos professores em relação ao processo avaliação externa de escolas?
Que tipo de consequências sucedem nas escolas após a visita das equipas de avaliação externa
desenvolvidas pela IGEC? Como metodologia no estudo do doutoramento usou-se uma
abordagem quantitativa, mas neste trabalho optamos por apresentar, apenas, as tendências
decorrentes dos dados quantitativos. Para responder a estas perguntas foram aplicados inquéritos
por questionário (N=27) em dois agrupamentos do ensino público com características diferentes.
A tendência evidenciada pelos dados permite perceber que os professores se sentem alheados do
processo de autoavaliação e de avaliação externa de escolas da escola/agrupamento onde exercem a
sua profissão. Quando inquiridos sobre as consequências do processo de avaliação externa de
escolas os dados parecem demonstrar o carácter momentâneo dos problemas apontados nos
relatórios emanados da IGEC. Existe uma tendência de indefinição avaliativa quando se questiona
sobre o impacto da avaliação externa de escolas no plano organizacional, pedagógico e curricular,
bem como na dinâmica colaborativa entre os professores e no fomento das relações com a
comunidade escolar. Também a implementação do processo de autoavaliação da escola aparenta
merecer indefinição avaliativa na opinião dos professores.
Os dados emanados deste estudo pretendem ajudar a compreender melhor o processo de avaliação
externa de escolas em Portugal e a sua relação com as alterações que foram sendo realizadas no
interior das escolas desde que se começaram a realizar as visitas das equipas de avaliação externa de
escolas.
Palabras clave: Avaliação Externa de Escolas, regulação, professores, autoavaliação
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/1

70: A avaliação de escolas como artefacto ideológico e tecnologia política: entre a
heteronomia da avaliação externa e a autonomia da autoavaliação/ Henrique Ramalho
Resumen:
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No quadro de uma investigação mais alargada ao nível dos sucessivos ciclos de referencialização da
avaliação das escolas, o tema principal deste trabalho sintetiza-se no pressuposto de estar a ocorrer
uma determinada subordinação cultural e ideológica da avaliação das escolas. È criado, assim, o
enfoque teórico e empírico na desconstrução da neutralidade ideológica com que, normalmente, a
avaliação das escolas é abordada. Sempre inquietados pela pergunta o que é uma boa escola? que
muitos investigadores, implícita ou explicitamente, vão mobilizando em estudos, ensaios,
dissertações e teses, surgem-nos, aqui, outros desassossegos temáticos: i) Como é que as novas
políticas educativas, recentemente focalizadas na avaliação de escolas, têm permitido a articulação
concetual entre a avaliação externa e o desafio da descentralização (política) do sistema educativo?;
ii) Em discurso oficial, como nos tem sido apresentada a articulação entre autoavaliação e a
autonomia (política e cultural) das escolas e seus atores? iii) Que interseções políticas, culturais e
ideológicas têm ocorrido nos vários exercícios legislativos do pós 25 de abril de 1974 em prol da
simultaneidade de políticas de estandardização e de flexibilização educacionais? Eis três questões
teóricas que lançam o mote ao nosso objetivo de analisar as hesitações e os avanços operados na
institucionalização das políticas de avaliação das escolas, num exercício analítico interpretativo da
respetiva semântica política e ideológica do discurso oficial. Aventamos uma abordagem
metodológica assente na análise de conteúdo sistemática do tipo temático categorial de um corpus
de arquivo constituído, ora sob a forma de diplomas legais (lei nº 46/86, de 14 de outubro,
decreto-lei nº 43/89, de 3 de fevereiro, decreto-lei n.º 115-A/98138, de 4 de maio, portaria n.º
1260/2007, de 26 de setembro e a lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro), ora sob a configuração de
programas e projetos promovidos pela tutela (OQE-Observatório Qualidade das Escolas; PQXXIProjeto Qualidade XXI; PAIE- Programa de Avaliação Integrada das Escolas; PAEE- Programa de
Avaliação Externa das Escolas; EAAE- Projeto de Aferição da Efetividade da Autoavaliação das
Escolas). Os nossos resultados preliminares apontam para a instrumentalização da avaliação
(externa e interna) das escolas em prol da institucionalização de uma agenda da qualidade das
escolas públicas pensada a partir de fora. Ao mesmo tempo, agiliza mecanismos de uma hibridez
organizacional da escola, convencionando a articulação entre orientações de feição centralista e
opções sedeadas na periferia, quanto ao modelo de organização, gestão e prestação do serviço
educativo. Termos como autonomia e descentralização fortemente conectados ao capítulo da
avaliação das escolas, mais do que fins, passam a ser instrumentos postos ao serviço daquela
hibridez organizacional, a propósito da qual convocamos o ilogismo de uma escola arquitetada
entre o centralismo decisional, pela via da avaliação heterónoma e a autonomia gestionária na linha
procedimental da autoavaliação.
Palabras clave: avaliação de escolas, ideologia política, tecnologia política, heteronomia,
autonomia
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/1

70: A avaliação de escolas em portugal: análise ao processo de referencialização no quadro
de uma diacronia de três ciclos avaliativos/ Henrique Ramalho
Resumen:
Neste estudo, analisamos a arquitetura do referencial da avaliação das escolas em Portugal, numa
perspetiva cronológica ao longo de três ciclos de avaliação (delimitados entre 2006 e 2019),
associando-lhe a ideia de um aparelho pré construído, enquanto sistema de referências ciclicamente
restruturado, normalizado e proporcionalmente generalizável. Concetualmente, importa-nos o
termo referencialização enquanto método e instrumento de uma macropolítica de delimitação do
conjunto de referentes considerados necessários à avaliação das escolas, resultando na configuração
de um referencial estabilizado e, alegadamente, livre de ambiguidades. Traduzimo-lo, portanto,
como um “modelo de leitura” constituído por um sistema de entradas com capacidade para
determinar os domínios a considerar, e por um sistema de saídas que contempla a generalidade dos
indicadores que captam as realidades escolares a avaliar. Assim perspetivada, a referencialização
pode, ainda, assumir a forma de uma construção que simula propriedades essenciais da ação
escolar, quer recorrendo a procedimentos classificatórios de objetos considerados empíricos (e.g.
decorrentes da observação direta e de entrevistas), tendo por base um referencial que deverá ajudar
a graduar o juízo estabelecido pela comparação entre o referente e o referido, quer, ainda, com
recurso a construtos discursivos pré-existentes (e.g. documentos escolares). Face a este
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enquadramento, é-nos colocado o seguinte problema de investigação: em que termos têm vindo a
evoluir os sentidos da referencialização da avaliação das escolas, na forma de influenciar a
conceção de escola pública e a racionalização da ação dos diferentes atores escolares? Temos como
objetivo principal desenvolver uma compreensão da evolução cronológica dos sentidos e utilidades
sociais,
culturais,
políticos e ideológicos da avaliação das escolas suscitados pela
institucionalização, desde 2006, do respetivo referencial. A propósito, perseguimos três questões
teóricas: quais os enfoques mais privilegiados na evolução desse referencial? A que práticas e
interesses tem vindo a procurar corresponder? Que transformações e/ou (re)definições tem vindo a
suscitar à conceção da escola pública e à racionalização da ação dos seus atores?
Metodologicamente, operamos com uma análise de conteúdo sistemática aos documentos oficiais
(corpus de arquivo) que, formalmente, balizam os processos de referencialização dos três ciclos da
avaliação das escolas. Os procedimentos seguem os padrões próprios desta metodologia, nas
seguintes etapas: i) pré-análise; ii) a exploração do material, segundo um processo de categorização
e codificação; iii) tratamento dos resultados e interpretação qualitativa dos dados. Em termos de
resultados, aventamos as três seguintes ilações: i) assistimos a uma evolução do referencial de
avaliação de escolas que tende a ser alvo de reestruturações lineares de continuidade, ainda que de
reforço de uma linha tecnocêntrica na forma de conceber a escola, os seus processos
organizacionais, curriculares e pedagógicos, e de definir a ação dos atores escolares; ii) verifica-se
uma policentricidade crescente dos referenciais de avaliação das escolas à medida que estes vão
sendo sujeitos à respetiva reestruturação cíclica; iii) assiste-se a uma evolução dos procedimentos de
observação e recolha de informação avaliativa que inscrevem, cada vez mais, a linha de
referencialização ao nível micro (e não apenas meso), tomando a sala de aula como o último reduto
contextual a ser direta e formalmente observado.
Palabras clave: avaliação de escolas, referencialização e referencial de avaliação, ciclos avaliativos
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/1

138: Avaliação das aprendizagens em tempos de inclusão escolar Uma reflexão para
construção dos modelos e práticas avaliativas/ Mónica Simão Mandlate
Resumen:
Avaliação das aprendizagens em tempos de inclusão escolar é uma reflexão das práticas pedagógicas
contemporâneas. A forma como avaliam pode incluir ou excluir crianças com necessidades
educativas especiais, daí a necessidade de repensar nos modelos e práticas avaliativas que propiciam
a inclusão de crianças especiais. Os Institutos de formação de professores são pilares que
perspectivam os modelos e práticas de avaliação inclusiva. O estudo quant-qualitativo envolveu
uma amostra global de (N=369) professores e formadores. Da análise feita concluiu-se que a
avaliação das aprendizagens é um meio de exclusão. Neste sentido a avaliação serve apenas, para
obter dados numéricos para o preenchimento de mapas estatísticos de aproveitamento pedagógico,
com vista à satisfação de procedimentos administrativos da educação.
Palabras clave: Avaliação; Aprendizagens; Inclusão
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/1

630: Clima de sala de aula de aula da matemática do 2º ciclo e impacto nos resultados
escolares/ José Morgado, Mafalda Félix, Sérgio Gaitas
Resumen:
Os resultados escolares têm sido estudados como consequência da variação no clima escolar e, em
particular, no clima de sala de aula. Considerando a escassez de estudos no contexto Português, o
objetivo deste estudo ainda em desenvolvimento é descrever as perceções dos alunos sobre o clima
de sala de aula da disciplina de matemática no 5º e 6º ano do 2º Ciclo e explorar as relações entre
essas perceções e os resultados da matemática, pois a disciplina de matemática no 2º ciclo foi
considerada pela Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência (DGEEC) como tendo os
mais altos níveis de insucesso escolar. Um total de 128 alunos participaram neste estudo. Com base
em trabalhos anteriores, foi desenvolvido um questionário de 56 itens. Este questionário está
organizado em sete dimensões: 1. Suporte do professor; 2. Orientação do professor para a tarefa; 3.
Cooperação em sala de aula; 4. Práticas de diferenciação em sala de aula; 5. Envolvimento dos
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alunos; 6. Aplicabilidade; e 7. Equidade entre os alunos. Os alunos responderam através de uma
escala Likert com 6 pontos, de 1 = nunca a 6 = sempre. Uma Regressão Linear revelou que o
Envolvimento dos alunos foi a única dimensão com um impacto significativo nos resultados
escolares (p 0, 05). Considerando que o ambiente de sala de aula representa uma grande influência
no desempenho dos alunos e no sucesso escolar, estes resultados sugerem que, ao melhorar o
envolvimento dos alunos e, consequentemente, o ambiente de aprendizagem em sala de aula, os
alunos entenderão melhor suas habilidades, estarão emocionalmente comprometidos com a
disciplina e, assim, mudar suas atitudes em relação ao processo de aprendizagem o que poderá ser
traduzido em melhores resultados.
Palabras clave: Clima de sala de aula, Envolvimento, Disciplina de Matemática, Resultados
Escolares, 2º Ciclo.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/2

288: O currículo e a avaliação das formações profissionais na administração pública: um
estudo comparativo entre Brasil e Portugal/ Maria Palmira Carlos Alves, Larissa Melo
Matos
Resumen:
Esta comunicação apresenta uma pesquisa, em desenvolvimento no âmbito de doutoramento,
acerca das formações destinadas a trabalhadores da Administração Pública. Em diferentes situações
e contextos profissionais, o funcionário público depara-se com questões de diversidade, em
diferentes níveis de complexidade e a partir de distintos pontos de vista, para os quais precisa de
dar respostas. Para identificar a abordagem da temática da diversidade nos currículos formativos
para esses trabalhadores, analisamos tais currículos, identificando o modo como estes são
organizados, implementados e avaliados no contexto das escolas de formação, em Portugal e no
Brasil. Estes países compartilham da mesma lógica formativa, baseada em referenciais de
desenvolvimento de competências.
Partimos do pressuposto que reconhecer a diversidade dos indivíduos no âmbito da agenda, da
elaboração, da implementação e da avaliação das políticas públicas é reconhecer tais indivíduos
enquanto sujeitos de direitos e deveres. Nesse contexto, a rotina profissional do trabalhador deve
ser compreendida enquanto reconhecimento e efetivação dos direitos conquistados pelos sujeitos
da população.
Nesse cenário, indaga-se sobre como vem acontecendo a incorporação da temática da diversidade
nos processos educativos desenvolvidos nas escolas formativas para trabalhadores da
Administração Pública, recorrendo a um estudo comparativo entre programas curriculares de
organizações governamentais do Brasil (Escola Nacional da Administração Pública – ENAP) e de
Portugal (Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Função pública – INA).
Essa questão leva à reflexão sobre qual a abordagem educacional e sobre qual processo de
transformação curricular são submetidos os conhecimentos veiculados para orientar os
trabalhadores ao adequado tratamento das desigualdades e ao debate acerca de noções como
preconceito, discriminação, esteriótipo e estigma e, sobretudo, quando intersetadas pela
singularidade inerente ao multiculturalismo, identidade, equidade, pluralidade e diferença. Para
isso, processar-se-á uma abordagem indutiva enquanto método, fundamentada principalmente em
análises qualitativas, estudos descritivos a partir de instrumentos de coleta de dados, tais como,
pesquisa documental, levantamento de registos, observação e entrevistas semiestruturadas.
Espera-se que os resultados da pesquisa ajudem a compreender a que paradigma educacional e
processo de curricularização estão submetidas as formações destinadas a trabalhadores públicos; a
fortalecer o desenvolvimento da formação de trabalhadores como subárea de pesquisa em
Educação; a avaliar e a contribuir para o debate das questões que envolvem o atendimento da
diversidade sob a perspectiva da elaboração, desenvolvimento e avaliação das políticas públicas.
Palabras clave: Educação, formação, funcionários públicos, currículo e diversidade.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/1

302: O trabalho colaborativo: perspetivas de professores/ Teresa Jesus Correia Paulino
Santos Paulino Santos, Maria Palmira Alves Alves
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Resumen:
Um dos grandes desafios das políticas educativas nacionais e internacionais é o de colocar o aluno
no centro do processo de ensino-aprendizagem, a partir de uma abordagem humanista, que o
prepare para adquirir os conhecimentos, as competências, as capacidades e os valores
indispensáveis para viver em grupo e em sociedade. Isto tem implicações no currículo, abarcando
este o conjunto de critérios, planos de estudo, programas, metodologias e processos que
contribuem para a formação integral e para a construção da identidade cultural nacional, regional e
local, incluindo também os recursos humanos, académicos e físicos para pôr em prática as
políticas e realizar o projeto educativo de cada escola. O currículo, nos ensinos básico e secundário
é, assim, um conceito amplo que alude à organização, não só do plano de estudos, mas também
ao desenvolvimento de todas as atividades, projetos e planos, conducentes à formação integral do
aluno, de acordo com objetivos e orientações definidos pelo Ministério, com uma autonomia
relativa das escolas para organizar a atividade formativa. Estas orientações são influenciadas pelas
tendências internacionais em termos de desempenho dos alunos e de desenvolvimento de
competências para um mundo globalizado, acentuando uma perspetiva tecnicista de currículo.
A oportunidade de transformação poderá ser dada por uma postura crítica das comunidades
educativas, nomeadamente, dos professores, através do trabalho colaborativo, de modo
articulado, que permitirá orientar processos formativos centrados no contexto do aluno.
Apresentamos alguns resultados de um estudo, de natureza qualitativa, realizado num
agrupamento de escolas públicas situado na região Norte de Portugal, cujo objetivo principal é
compreender como os professores perspetivam o trabalho colaborativo. O instrumento de recolha
de dados foi a entrevista semiestruturada, tendo sido realizadas a 10 professores que lecionam no
ensino básico e desempenham cargos de coordenação e de direção de turma. Os dados foram
analisados com recurso à análise de conteúdo.
Os resultados evidenciam que o trabalho colaborativo existente entre os docentes do agrupamento
deve-se ao esforço, empenho, dedicação, envolvimento, interação e resiliência dos professores.
Existe algum trabalho colaborativo na implementação de projetos interdisciplinares e na partilha de
conhecimentos, ideias e experimentação de novas metodologias. Existe bastante partilha ao nível
burocrático, pela disponibilização de relatórios e elaboração de documentos que, apesar de pouco
importante para a prática pedagógica é aquilo que o sistema burocrático institucionalizado valoriza e
mais exige.
Não sendo uma panaceia para melhores aprendizagens, o trabalho colaborativo poderá intervir na
(des)fragmentação dos saberes, no desenvolvimento de competências, na motivação e no
desenvolvimento profissional.
Palabras clave: Currículo, trabalho colaborativo, ensino básico, alunos.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/1

351: Avaliação Externa de Escolas em Portugal: Uma análise comparativa aos
referenciais utilizados pela Inspeção Geral de Educação e Ciência (IGEC)/ Eduarda
Rodrigues, Amílcar Santos, Lindomar Souza
Resumen:
A avaliação externa de escolas (AEE) e subsequente autoavaliação das escolas (AAE) foram
decretadas com a Lei nº. 31/2002, de 20 de dezembro. No entanto, só após um projeto piloto
com 24 escolas voluntárias, em 2006, é que arranca oficialmente o primeiro ciclo de avaliação
externa de escolas. Entre 2006 e 2011 acontece então o primeiro ciclo de AEE seguindo-se o
segundo ciclo que abrange o período de 2011 a 2016 e, finalmente um terceiro ciclo iniciado em
2018, seguindo sempre diferentes modelos ou quadros referenciais. De um modo geral os modelos
seguem recomendações de organismos transnacionais e por isso mesmo partilham características
com a maioria dos países europeus. O artigo que aqui divulgamos tem como principal objetivo
refletir sobre os modelos referenciais usados nos três ciclos, analisar o referencial teóricoconceptual que os suporta e traduzir os principais impactos e efeitos que cada um em particular
possa ter produzido. Numa primeira análise podemos avançar mostrando que todos os referenciais
diferem na sua estrutura interna, mas os domínios articulam-se seguindo uma determinada relação
ou sequência entre si e são avaliados de acordo com uma tabela de classificação de quatro níveis
para o primeiro ciclo (Muito bom, Bom, Suficiente e Insuficiente) e de cinco níveis para os
208

segundo e terceiro ciclos (Excelente, Muito bom, Bom, Suficiente e Insuficiente). O domínio da
autoavaliação, que tanto impulsionou práticas de autorregulação das escolas volta a merecer
destaque no último referencial apresentado pelo Ministério da Educação e Ciência (MEC), depois
de ter estado diluído como subdomínio na área da liderança e gestão do segundo modelo. Importa
ainda salientar que o atual referencial assume a influência não só das políticas educativas
intergovernamentais como as defendidas no relatório da OCDE The Future of Education and
Skills, Education 2030, como também dos documentos estruturantes recentemente publicados
pelo governo português: Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e Aprendizagens
essenciais.
Palabras clave: Palavras-chave: Avaliação Externa de Escolas; Modelos e Quadros referenciais;
Políticas educativas
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/1

371: Globalização e políticas de accountability: as perspetivas dos professores no contexto
da Avaliação Externa das Escolas em Portugal/ Ila Beatriz Maia, José Augusto Pacheco
Resumen:
Este trabalho está integrado no projeto Mecanismos de Mudança nas Escolas e na Inspeção. Um
estudo sobre o 3º ciclo de Avaliação Externa de Escolas do ensino não superior, em Portugal,
aprovado e financiado pela FCT (PTDC/CED-EDG/30410/2017) e é fruto de uma investigação
realizada no âmbito do mestrado em ciências da educação, área de especialização em
desenvolvimento curricular e avaliação, da Universidade do Minho. A discussão parte do conceito
estruturante de qualidade para problematizar os referenciais de avaliação institucional de escolas do
ensino não superior, especificamente o caso português da Avaliação Externa das Escolas (AEE),
no contexto das teorias de globalização e políticas de accountability curricular. As questões de
investigação têm por base estas duas interrogações: Quais são as perspetivas dos professores em
relação aos efeitos que a Avaliação Externa das Escolas pode causar nas suas práticas de inovação
curricular? De que modo os professores estão envolvidos/alheados no processo de Avaliação
Externa das Escolas? Do quadro teórico-conceptual são problematizadas, a partir de perspetivas
interdisciplinares, quer as relações entre políticas transnacionais e nacionais, decorrentes da
globalização e de uma cultura de accountability, com ênfase nas políticas curriculares, quer
processos de AEE e seu impacto nas práticas de inovação curricular e no
envolvimento/alheamento dos professores. A partir de uma metodologia de natureza qualitativa, e
tendo como ponto de partida o estudo teórico-conceptual, fundamentado numa análise
bibliográfica diversa e atualizada, são realizados os seguintes estudos empíricos: um estudo
qualitativo, baseado na análise documental, tendo como corpus documental o 3º ciclo de AEE;
um estudo qualitativo, com uma amostra de professores de agrupamentos de escolas, da região
norte de Portugal, para o levantamento de questões sobre as suas perceções a respeito do impacto
e efeitos da AEE nas práticas de inovação curricular e no envolvimento/alheamento neste processo
de avaliação. Como é uma investigação em curso, os dados apresentados resultam na discussão
sobre a qualidade da escola, as agendas educativas centradas em resultados e as práticas de
inovação curricular orientadas para o sucesso dos alunos.
Palabras clave: globalização, políticas de accountability, inovação curricular
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/1

314: Técnicas de minería de datos para analizar valoraciones del alumnado universitario
acerca de su profesorado/ Ignacio Carou, Alicia Risso, Manuel Peralbo
Resumen:
La implantación de sistemas institucionales de evaluación docente que siguen unos procedimientos
estandarizados y la recogida, también estandarizada, de datos que permiten los portales online han
facilitado la disponibilidad de una gran cantidad de datos que son difíciles de analizar con métodos
tradicionales. La minería de datos, en cambio, ha demostrado ser una alternativa potente para el
análisis y la búsqueda de información de interés en grandes cantidades de datos, y su aplicación a
los procedentes de entornos educativos (EDM) se ha convertido en un área de investigación
consolidada y diferenciada de otros ámbitos de aplicación.
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En este trabajo se han empleado técnicas de selección de características, propias de las primeras
fases de la realización de un proyecto de minería de datos, para conocer qué preguntas de la
encuesta de evaluación docente realizada por el alumnado están más relacionados con la valoración
global del docente. Para ello se han utilizado los datos de una universidad pública española,
provenientes de 14 cursos académicos y obtenidos con un cuestionario online de 24 ítems, en los
que se responde de forma anónima (pero previa autenticación de usuario) a afirmaciones relativas a
la metodología empleada en el aula por cada docente, las tutorías, los recursos materiales y la
evaluación que reciben los y las estudiantes. Los cuestionarios se responden a través de un portal y
una aplicación, desarrollados por la propia universidad, de forma que a cada estudiante se le
presenta uno por cada docente de cada asignatura en las que esté matriculado en el curso del que se
trate.
Para esta investigación, se han analizado, en total, casi 500 mil encuestas, con el objetivo de
avanzar en el establecimiento del conjunto de preguntas con mayor poder predictivo y su evolución
a través de los años objeto de estudio. Este tipo de análisis puede permitir conocer qué aspectos
son más determinantes a la hora de valorar la docencia.
Palabras clave: evaluación docente, minería de datos educativa, análisis de encuestas
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta 0

386: AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS NO ENSINO SUPERIOR: O
PORTEFÓLIO COMO DISPOSITIVO DE AUTO E DE HETERO
AVALIAÇÃO/ Alice Rodrigues Santos, Maria Palmira Carlos Alves
Resumen:
O portefólio é um dossiê de apresentação pessoal, de construção contínua, progressiva e dinâmica,
que mostra um pouco das nossas competências essenciais e transversais, otimizando o seu
desenvolvimento. No ensino superior, o currículo é baseado em competências, podendo o
portefólio assumir-se como um dispositivo que coloca o estudante como protagonista da
construção da sua própria aprendizagem. Nesse contexto, a avaliação assumirá uma perspetiva
integrada e o portefólio poderá ter duas funções distintas, mas complementares: a de ajudar o
estudante a identificar os seus avanços cognitivos, levando-o a refletir sobre as suas competências e
conhecimentos e, também, sobre a forma como se constitui e desenvolve na sua pessoa o savoirfaire do pensar sobre si; e ajudar o professor a conhecer as potencialidades do estudante para apoiálo. A avaliação será, assim, um processo transparente e rigoroso para o qual contribuem o
estudante e o professor, ao mesmo tempo que beneficiará o desenvolvimento da autonomia.
Neste texto, apresentamos um estudo em desenvolvimento, no âmbito de um projeto de
doutoramento, cuja problemática é: a) Em que condições o portefólio poderá ser um dispositivo
eficaz para auto e heteroavaliar as aprendizagens, no Ensino Superior, partindo da cognição
reflexiva (metacognição)? b) Que estratégias utilizar para que o portefólio contribua para o
desenvolvimento profissional? c) Quais os critérios para desenvolver e avaliar a capacidade
reflexiva e desenvolver a autonomia? d) Que critérios devem presidir à construção do portefólio,
para as finalidades enunciadas? Para a(s) resposta(s) a esta problemática, elegemos os seguintes
objetivos de investigação : a) Compreender a importância da utilização do portefólio como método
de avaliação e de formação dos estudantes; b) Distinguir tipos e funções de portefólio; c)
Inventariar os desafios que a sua implementação coloca às práticas de avaliação das aprendizagens
no Ensino Superior; d) Problematizar o uso do portefólio como dispositivo de auto e hetero
avaliação das aprendizagens; e) Conhecer as perspetivas de estudantes sobre o desenvolvimento da
autonomia; f) Construir um referencial para construção e avaliação do portefólio.
Para a consecução destes objetivos, o nosso design de investigação é essencialmente qualitativo,
com recurso à entrevista semiestruturada e à observação de aulas. Os intervenientes deste estudo
são estudantes a frequentar os cursos de Mestrado em Ciências da Educação e de Mestrado em
Ensino, bem como, professores que fazem uso do portefólio como instrumento de avaliação, ou
seja, usamos uma amostra por conveniência.
Espera-se que este estudo nos permita construir um referencial contextual, negociado,
transparente e fundamentado para ir dando passos numa perspetiva integrada de aprendizagem e
de avaliação, no ensino superior, adotando uma abordagem portefólio.
Palabras clave: portefólios reflexivos, autonomia, auto e hetero avaliação, ensino superior
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Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/1

422:
ANSIEDADE
MATEMÁTIVA:
VALIDAÇÃO
DE
UM
QUESTIONÁRIO COM O MODELO DE RASCH/ José Pacheco Miguel, José
Tomás da Silva, Teresa Sousa Machado
Resumen:
A ansiedade matemática constitui uma resposta emocional negativa à manipulação de números,
traduzida em níveis elevados de excitação e reactividade fisiológicas, experienciada por muitas
pessoas. Indicadores psicológicos podem incluir sentimentos de tensão, medo e apreensão, baixa
autoconfiança e pensamentos negativos relativos à aprendizagem da matemática, acompanhados de
respostas fisiológicas de sudorese palmar, náusea, dispneia e arritmia. Consequência, estas
pessoas implicam-se menos na aprendizagem, alcançam menor realização académica na disciplina e
evitam actividades e profissões relacionadas com a matemática. Em termos educativos,
instrumentos de avaliação que permitam identificar alunos com ansiedade matemática são úteis.
Este estudo visa explorar as características psicométricas do Questionário de Ansiedade Matemática
(QAM), desenvolvido para avaliar o construto, bem como as suas relações com os construtos
instrumentalidade e valor da matemática, autoestima e afectividade na predição do desempenho em
matemática. Investigação por questionário numa amostra não probabilística de 269 alunos do
ensino secundário de escolas públicas da região centro do País, privilegiando o sexo feminino (154
raparigas). A média das idades para a amostra é de 16.38 (DP =. 80) anos. Usou-se o modelo de
Rasch para aferir as propriedades psicométricas do QEM; a validade convergente foi analisada
correlacionando a escala com a Escala de Ansiedade Matemática de Prieto e Delgado e com a
média final de matemática no 9º ano de escolaridade. O QAM revelou adequação psicométrica
(unidimensionalidade) e consistência interna (.98). Uma regressão hierárquica, para analisar o
poder preditivo da ansiedade, da instrumentalidade e do valor da matemática, bem como da
autoestima e da afectividade, revelou significância estatística com o primeiro modelo a assumir-se
como o preditor principal (R2 ajustado =. 11). Os resultados confirmam a adequação das
propriedades psicométricas do QAM e replicam as conclusões das meta-análises: correlações
negativas moderadas relativamente à realização e às atitudes face à matemática e diferenças
moderadas quanto ao género, com as raparigas matematicamente mais ansiógenas.
Palabras clave: ansiedade matemática, modelo de Rasch, DIF
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta 0

428: O portefólio: contributo para um ambiente de aprendizagem pessoal/ Mariana
Pereira Rodrigues, Maria Palmira Carlos Alves
Resumen:
O portefólio centra-se no processo de desenvolvimento de competências sendo, acima de tudo,
uma abordagem em que o aluno se envolve.
No ensino superior, o uso do portefólio pode dar sentido ao currículo baseado em competências,
pois o principal objectivo da abordagem de ensino-aprendizagem-avaliação por portefólio é
permitir que o estudante se aproprie do trabalho para construir activamente a sua aprendizagem.
Existem, neste contexto, diferentes tipos de portefólios que podem ter diferentes objectivos,
desde que não se contradigam entre si, tais como, adquirir conhecimentos e competências, avaliar
os resultados da aprendizagem e desenvolver-se pessoal e profissionalmente. Na medida em que o
portefólio é uma coleção de trabalhos, reflexões ou produções, a sua implementação permite que
seja aplicada uma metodologia de ensino e aprendizagem numa perspetiva dialógica e de avaliação
formativa, onde se espera que o estudante desenvolva e exercite a criatividade, autonomia e
criticidade acerca da sua própria aprendizagem.
Neste texto, relata-se uma experiência de ensino-aprendizagem-avaliação por portefólio, no 1º
semestre do ano letivo 2018/2019, realizada numa unidade curricular (UC) integrante do plano de
estudos do curso de Mestrado em Ciências da Educação, de uma universidade pública, localizada
no norte de Portugal.
A turma em questão era constituída por quinze estudantes, todos a desempenhar actividades
profissionais: catorze professores e um terapeuta da fala. Sete estudantes acompanhavam as aulas
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de forma presencial e oito a distância. As primeiras aulas da UC foram de negociação com os
estudantes sobre o processo de avaliação das aprendizagens, tendo-se optado pela construção
individual do e-portefólio e discussão dos critérios de avaliação do mesmo. Ao longo do semestre,
foi sendo regulado o seu processo de construção. No final do semestre, foram apresentados os
portefólios individuais e feito o balanço desta abordagem de ensino-aprendizagem-avaliação.
A análise dos balanços da aprendizagem permite-nos fazer algumas considerações, que
aprofundaremos na continuidade da investigação. Assim, a utilização deste dispositivo, com
estudantes cuja actividade profissional é a docência proporcionou a oportunidade de reflectir sobre
as suas práticas pedagógicas e a pensar em novas práticas para o futuro. O e-portefólio é uma
“obra” em permanente construção e, como tal, é possível que o autor a corrija, complete e
modifique, de acordo com a apropriação que vai fazendo dos conteúdos e das competências que
vai desenvolvendo. Além disso, o portefólio eletrónico propicia contacto e familiarização com
ferramentas digitais e permite a partilha, propiciando o trabalho colaborativo, o desenvolvimento
da autonomia e a metacognição.
Permitir que o estudante conte uma “história”, usando as suas próprias palavras e debruçando-se
sobre o que mais o favorece pessoal e profissionalmente torna o portefólio uma forma de “ver”
cada um como um sujeito único, personalizando a avaliação e, por consequência, a aprendizagem.
Palabras clave: Avaliação, portefólio, ensino superior
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/1

457: Evaluación del aprendizaje en educación superior: una mirada desde la percepción de
los estudiantes/ Sandra Milena Díaz López
Resumen:
La evaluación del aprendizaje permea todo el proceso formativo y por tanto, la revisión de las
dinámicas que se desarrollan en el aula de clase para la valoración de los desempeños resulta
fundamental para comprender la eficiencia de las estrategias e instrumentos usados. Alrededor de
esta problemática, los estudios no han impactado de manera significativa en el cambio de
concepciones y, de hecho, algunos autores coinciden en resaltar la ausencia de investigaciones
sistemáticas y pertinentes asociadas a este tema, entre otras cosas, por la dificultad que comporta
el abordaje de un proceso tan complejo y por el recelo que puede despertar en algunos docentes,
en tanto las dinámicas de valoración del aprendizaje se constituyen además en una radiografía de las
prácticas de enseñanza.
En este sentido, la investigación aquí reportada da cuenta de la percepción que tienen los
estudiantes sobre la valoración del proceso de evaluación, para lo que se diseñó una escala de
valoración asociada a cuatro factores fundamentales: definición, características de la evaluación,
agentes involucrados y uso de los resultados.
Se recogieron los datos mediante un cuestionario diseñado para los fines específicos de esta
investigación y que demostró un alto índice de confidencialidad. Dicho instrumento fue aplicado a
estudiantes de todos los programas de formación de pregrado y posgrado de la Universidad de La
Salle (Colombia) y se obtuvo un total de 592 cuestionarios diligenciados.
Los resultados evidencian que la mejor valoración resulta para la coherencia y la claridad de la
evaluación, de modo que se evidencia la correlación entre lo previsto en el plan de formación y
aquellas dinámicas que se desarrollan en el aula, además los criterios son claros, y se valora
especialmente su transparencia y objetividad.
En contraste, los ítems que tienen las medias más bajas indican que es necesario garantizar una
evaluación integral que además de conocimientos, valore procedimientos y actitudes; además se
requiere vincular procesos de coevaluación en los que participe también la mirada de los pares y por
último, que los resultados no solo sean usados para diagnosticar los aprendizajes sino además para
valorar las prácticas de enseñanza
Palabras clave: Evaluación del aprendizaje, educación superior, percepción estudiantes
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/2

464: Avaliação das Aprendizagens no Ensino Superior: Perspectivas de Estudantes/
Maria Palmira Carlos Alves, Josiane de Fátima Lopes
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Resumen:
No contexto de sucessivas mudanças que ocorrem no Ensino Superior, com incremento a partir
do Processo de Bolonha, reconhece-se a crescente importância da avaliação enquanto fator
determinante para a qualidade do ensino, da aprendizagem e dos resultados académicos. A
literatura nacional e internacional aponta para a necessidade de analisar o impacto dos diferentes
métodos de avaliação da aprendizagem, nos resultados académicos e nos métodos de ensino
utilizados pelos professores em sala de aula.
Algumas investigações, realizadas em universidades públicas portuguesas e brasileiras evidenciam
que a avaliação desempenha um papel importante na forma como os estudantes empregam o seu
tempo e como distinguem o que é importante na sua aprendizagem. Estes aspectos podem
influenciar, positiva ou negativamente, a sua motivação e desenvolvimento de competências. Este
fato é ainda mais premente num tempo de maior pressão e mudança nas instituições de Ensino
Superior, reconhecendo-se a necessidade de um paradigma de ensino centrado no estudante, que
admite a necessidade de maior autonomia na aprendizagem, assim como, uma melhoria no
desenvolvimento de competências técnicas e transversais. Em termos gerais, a temática destaca-se
pela importância dos processos de avaliação das aprendizagens, sendo pertinentes as mudanças nos
modos de ensinar, aprender e sobretudo avaliar, conduzindo a uma reconfiguração dos modelos
de avaliação no Ensino Superior.
Neste contexto, apresentamos um estudo exploratório, a decorrer com estudantes de pósgraduação, numa universidade pública, localizada no norte de Portugal, cuja problemática é: como
perspectivam os estudantes de pós-graduação, a avaliação das suas aprendizagens? Que métodos e
processos gostariam de ver implementados? Que instrumentos são, na sua perspectiva, mais
eficazes para avaliar e aprender?
O instrumento de recolha de dados é a entrevista semiestruturada e os dados serão analisados com
recurso à análise de conteúdo.
Espera-se que, através dos discursos dos estudantes, possamos conhecer os aspectos que mais se
associam com a avaliação das aprendizagens, que conceito possuem os estudantes sobre avaliação e
se os métodos de avaliação utilizados pelos professores promovem a participação ativa na
construção do saber.
Palabras clave: Avaliação, Aprendizagem, Ensino Superior
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/2

476: ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG: ESTUDO RASCH/
José Pacheco Miguel, José Tomás da Silva, Teresa Sousa Machado
Resumen:
A auto-estima constitui uma componente avaliativa do autoconceito, referindo-se à avaliação que
as pessoas fazem da sua auto-imagem com base na informação recebida durante as suas interacções
pessoais no desempenho de diferentes papéis sociais. Esta auto-avaliação global é formada a partir
de avaliações específicas que o sujeito integra de acordo com a sua importância relativa, em função
das suas aspirações e ideais pessoais. Da vasta gama de medidas propostas para avaliar a autoestima, a Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) é a medida mais utilizada. Concebida como um
instrumento unidimensional, a RSES foi originalmente apresentada como uma escala Guttman
embora seja recorrente a sua administração usando uma escala de resposta de tipo Likert para medir
este construto. A popularidade deste instrumento de auto-relato decorre de um conjunto de
vantagens que lhe são reconhecidas, nomeadamente, a brevidade de aplicação resultante do
número reduzido de itens (10) e da linguagem acessível (5º ano de escolaridade) em que estes se
encontram formulados, bem como a respectiva validade facial. A relativa simplicidade do
instrumento, a par da acessibilidade, para além do progressivo interesse da investigação
transcultural no domínio da auto-estima, tem contribuído para a propagação dos estudos de
adaptação da RSES em várias outras línguas que não a Inglesa, favorecendo a existência de várias
versões internacionais da escala. Os estudos psicométricos realizados com versões portuguesas da
RSES recorreram a amostras de alunos universitários e radicam nos pressupostos da teoria clássica
dos testes (TCT), não integrando os contributos inovadores dos modelos de medida da teoria de
resposta ao item (TRI). Este estudo visa explorar as qualidades metrológicas da RSES usando o
modelo de Rasch numa amostra de alunos do ensino secundário. Investigação por questionário
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numa amostra não probabilística de 508 alunos do ensino secundário de escolas públicas da região
centro do País, privilegiando o sexo feminino (274 raparigas). A média das idades para a amostra é
de 16.23 (DP = 1.18) anos. Usou-se a modelação rating scale para aferir as propriedades
psicométricas da RSES. Os resultados confirmam a adequação das propriedades psicométricas da
RSES (unidimensionalidade) e consistência interna (.85).
Palabras clave: autoestima, modelo de Rasch, DIF
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta 0

482: Development of comprehension measures to 5th grade students: a study using Rasch
model analysis/ Bruna Rodrigues, Irene Cadime, Tânia Freitas, Fernanda Leopoldina
Viana, Iolanda Ribeiro
Resumen:
An effective comprehension measurement requires robust psychometric tools that allow the
diagnosis of reading difficulties and the monitoring of the students’ progress across grades. Item
Response Theory (IRT) models have been widely used in measurement applications in areas such as
language and educational testing. One of the most used IRT models is the Rasch model, which
places item difficulty and person’s ability on a single logit scale. Furthermore, IRT models can also
be used to perform vertical scaling of different versions of the same test, making the scores
comparable. This study aims to illustrate an application of the Rasch model in the development of
two vertically scaled comprehension measures for 5th grade students – Test of Reading
Comprehension (TRC-n-5) and Test of Listening Comprehension of narrative texts (TLC-n-5).
One sample of 222 5th graders (52.3% boys), attending public and private schools (77% and 23%,
respectively) participated in this study. TRC-n-5 and TLC-n-5 contained three narrative texts, one
of which was common to the test form for fourth graders belonging to Reading Assessment Battery
(TRC-n-4 and TLC-n-4). Items were multiple-choice questions with three options that assessed
four comprehension levels: literal, inferential, critical and reorganization. A nonequivalent groups
with anchor test design was used because this design allows that items from different tests,
designed to assess groups from different grade levels, are placed in a single metric, through vertical
scaling. Thus each test form included a set of items that were common between the test forms for
the 4th and 5th grade (anchor items), and a set of items unique to each form. The TRC-n-5 initial
pool of items was composed of 39 items (seven anchor items) and the TLC-n-5 pool was
composed of 48 items (13 anchor items). Data were analyzed using the Rasch measurement
software Winsteps 3.92.1. Six and eleven items with infit and outfit statistics greater than 1.5,
point-measure correlation lower. 15 and significant DIF were removed from TRC-n-5 and TLC-n5, respectively. TRC-n-5 and TLC-n-5 final forms were composed of 33 items (six anchor items)
and 37 items (eight anchor items). Final test forms showed good psychometric properties,
including unidimensionality, local independence of the items and adequate reliability. The results
are discussed taking into account the most recent research on reading assessment and the
limitations of this study.
Palabras clave: Rasch model, vertical scaling, reading comprehension, listening comprehension,
assessment.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/2

547: Avaliação de questões de prova do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas
(Revalida) no Brasil/ Bruna Casiraghi, Júlio César Soares Aragão, Tássio de Faria
Huguenin, Stefanie Maria Moura Peloggia, Otávio Cabral Coelho, Amanda Rangel
Macedo Sarzedas
Resumen:
O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas (Revalida) é a prova aplicada para os egressos de
medicina formados fora do território brasileiro e é constituída de duas etapas: a prova escrita, com
componentes objetivos e discursivos, de caráter eliminatório, e exame prático, abordando
cenários do cotidiano médico. Para atingir seu objetivo, selecionar profissionais capacitados a
atuarem na área considerando as necessidades de saúde do Brasil, a prova é organizada de modo a
contemplar as grandes áreas da medicina voltadas para a realidade das doenças mais prevalentes e
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incidentes no país. O objetivo do presente trabalho foi analisar a parte do Revalida referente às
questões de múltipla escolha das provas de 2013 a 2016 para avaliar sua adequação aos objetivos da
prova e às propostas das Diretrizes Curriculares do Curso de Medicina. As questões foram
analisadas considerando a área de conhecimento, a presença de contextualização, o cenário
contemplado e a complexidade da questão, utilizando, para este, a taxonomia de Bloom.
Mediante uma análise uni e bivariada, foram analisadas as 430 questões de múltipla escolha das
provas dos anos de 2013 a 2016, sendo que apenas o último ano apresentou 100 questões, com os
demais tendo 110. Dentre as questões analisadas, foi observado que clínica médica (35, 1%, n=
151) foi a área de conhecimento com maior abordagem, seguida de pediatria (24, 2%, n=104),
ginecologia e obstetrícia (20, 9%, n=90), cirurgia (7, 9%, n=34), saúde coletiva (6, 3%, n=27) e
ciências básicas (5, 6%, n=24). As questões foram agrupadas em alta e baixa complexidade de
acordo com a Taxonomia de Bloom, obtendo uma porcentagem de 71, 9% (n=309) que foram
classificadas como análise, síntese e avaliação (alta complexidade) e 29, 1% (n=121) como
reconhecimento, compreensão e aplicação (baixa complexidade). A maioria das questões se
apresentaram contextualizadas em seu enunciado (97, 2%, n=418), sendo a atenção básica (41,
4%, n=174) o cenário mais prevalente, seguido por urgência e emergência (25, 1%, n=105),
ambulatório de especialidades (18, 2%, n=74) e hospitalar (8, 1%, n=34); em 7, 2% das questões
não foi identificado cenário. Os dados levantados indicam uma ênfase na abordagem do raciocínio
clínico a partir das questões de alta complexidade e em cenários priorizados nas DCNs e
competências fundamentais para a prática médica.
Palabras clave: Avaliação educacional; Taxonomia de Bloom; Metavaliação
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/2

587: Avaliação Externa de Escolas: contributos para a autonomia e a flexibilização do
currículo/ Conceição Lamela, Sofia Rodrigues, José Carlos Morgado
Resumen:
Parece não suscitar controvérsia a ideia de que avaliação é hoje reconhecida como um elemento
essencial na regulação dos processos de ensino-aprendizagem, do desenvolvimento profissional
docente e do funcionamento da própria instituição educativa. Essa importância resulta,
essencialmente, do papel que a avaliação desempenha ao nível do desenvolvimento do currículo e,
por consequência, na mudança e melhoria das práticas educativas.
Neste contexto, a avaliação externa de escolas afigura-se como o tema central do estudo,
constituindo a sua relação com outras medidas da política educativa em curso a questão para a qual
procuraremos encontrar resposta.
Assim, no momento em que se inicia um novo ciclo de avaliação externa e em que as escolas
procuram implementar as medidas de natureza política e pedagógica vigentes, importa averiguar até
que ponto o referencial com base no qual se desenvolve o processo de AEE favorece, ou não, a
flexibilização e a contextualização do currículo, essenciais na construção da autonomia curricular
da escola e na consecução do sucesso pelos estudantes.
Para a realização do trabalho procedemos a uma análise documental, por se revelar a metodologia
que melhor responde aos propósitos que presidiram à elaboração deste estudo. Para o efeito,
definimos um corpus documental constituído pelo referencial do terceiro ciclo da avaliação externa
das escolas, pelos normativos subjacentes à temática em discussão – onde se destacam o Despacho
nº 6478/2017, de 26 de julho (que homologa o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória), o Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho (que aprova o regime jurídico da educação
inclusiva), o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho (que estabelece o currículo dos ensinos básico
e secundário e os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens) – e por um acervo
bibliográfico de suporte.
Ainda que possa parecer prematura a inventariação de dados nesta fase da investigação,
acreditamos que este estudo disponibilizará subsídios relevantes para a análise e compreensão desta
temática, que poderão servir de esteio a processos de tomada de decisão por parte dos
interlocutores diretamente implicados no quotidiano das escolas, nomeadamente os professores,
independentemente dos cargos e funções que possam desempenhar no seio da organização escolar.
Palabras clave: Avaliação externa; currículo; autonomia; flexibilização.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/2
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634: PRO(g)NATURA – Um programa de flexibilidade curricular no 1º ciclo/ Maria
Emília de Almeida, Marlene Miguéis, Ricardo Almeida, Isabel Duque, Carla Mendes
Resumen:
O contacto sistemático e prolongado com a natureza tem benefícios na saúde e bem-estar,
desenvolvimento cognitivo, motor, emocional, da linguagem e responsabilidade ambiental nas
crianças. Adicionalmente a literatura existente indicia que a linguagem de programação Scratch
poderá ter uma forte influência ao nível das competências adquiridas pelos alunos em sala de aula.
Neste contexto, elaborou-se o programa PRO(g)NATURA, onde é aplicada uma metodologia,
centrada nos interesses e motivações dos alunos, que faz a articulação entre educação na natureza e
a utilização da linguagem de programação em Scratch, desenvolvida no âmbito da flexibilidade
curricular preconizada para o 1º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB). O trabalho proposto tem
como objetivo construir um modelo de intervenção enquadrado no Perfil do Aluno à saída do
ensino obrigatório. A metodologia adotada pretende enquadrar e motivar o aluno de uma forma
individual suprimindo vários problemas, nomeadamente, de adaptação à escola, em aquisição de
conceitos e de inserção na comunidade. Com este programa pretende-se avaliar o impacto ao nível
dos conhecimentos (matemática e língua materna), das atitudes (face ao conhecimento e formação
cidadã) e das capacidades (cognitivas, emocionais e práticas), bem como na comunidade escolar
(alunos, professores e famílias). Este programa de responsabilidade social das organizações, uma
vez que incorpora projetos educativos desenvolvidos por instituições da sociedade,
é
implementado em três eixos: educativo, formativo e monitorização/avaliação. Acresce a este
modelo de inovação educativa uma forte componente de inclusão social uma vez que os alunos
abrangidos, maioritariamente, provêm de contextos socialmente vulneráveis.
Palabras clave: Scratch, Natureza, Flexibilidade Curricular, Perfil do Aluno
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/2

10: “Dispositivo de acompañamiento a las NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES, desde el trabajo psicopedagógico clínico”/ Viviana Delfino
Resumen:
La atención Psicopedagógica Clínica es el acompañamiento a niños y a niñas, con necesidades
educativas especiales, que parte del trabajo en el consultorio, para generar un seguimiento y una
intervención, que coopere con los procesos de inclusión escolares, dicho trabajo se organiza como
un dispositivo. A partir de considerar las realidades educativas-sociales/de contexto (leyes,
escuelas, recursos disponibles de la institución), de salud (diagnóstico) y del sujeto en situación
escolar (su capacidad para el aprendizaje), se proponen en este trabajo algunas reflexiones que
concluyen en describir algunos tópicos, que permiten reconocer la importancia de la participación
de nuestra disciplina, en estos procesos tan relevantes de nuestro tiempo.
La Psicopedagogía Clínica la voy a recortar e interpretar como la tarea que se realiza con un sujeto,
con algún diagnóstico que condiciona su naturaleza biológica, la funcionalidad de sus capacidades
dispuestas para el aprendizaje, su situación escolar, llevada adelante en el uno a uno del
consultorio, conformándonos asi, como recursos humanos que la familia ha contratado en forma
privada para generar el tratamiento desde el área.
La idea de acompañamiento, a través de un dispositivo, implica salirnos del consultorio para entrar
en instituciones educativas y entablar diálogo con los agentes que alli se encuentran, considerando
los siguientes tópicos: reconocer las lógicas escolares; interiorizarnos de las prácticas de aula;
conocer a los docentes que llevan adelante el proceso pedagógico tanto como a las otras figuras de
acompañamiento, establecidas por ley, en las escuelas; acordar concepciones y proyectar trabajos
mancomunados, interdisciplinarios, donde tanto el conocer como el saber de cada uno, de cada
disciplina, aporta al proceso inclusivo de un niño o una niña, desde los diversos roles y funciones.
La intervención específica del área psicopedagógica clínica contempla varios puntos de acción
propios, dentro del dispositivo: conformar o promover y sostener los equipos de trabajo
terapéuticos/escolares; tomar una posición ante el diagnóstico;describir la situación de aprendizaje
del paciente/ estudiante, sus modos, su singularidad; colaborar con la organización de los procesos
de enseñanza reconociendo las necesidades educativas con respecto a la agrupabilidad en la que se
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encuentra el paciente, en el aula; plantear objetivos escolares sin perder de vista la integridad del
paciente en su condición de aprendiz, de sujeto en plena evolución y desarrollo más allá de la su
condición diagnóstica, de su contexto sociocultural.
Palabras clave: PALABRAS CLAVES:Psicopedagogia Clinica- Dispositivo- Necesidades
educativas especiales- Acompañamiento a la inclusión- Intervención – Diálogo- Tópicos
disciplinares - Trabajo interdisciplinario
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/6

11: NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
16: O que é Síndrome de Irlen?/ Vanusa Coêlho, Martha Aguilar
Resumen:
A Síndrome de Irlen (S.I.) ou Síndrome da Sensibilidade Escotópica (SSS) é uma alteração no
processamento da imagem devido a uma sensibilidade na percepção da luz que produz déficits na
leitura. A caracterização desta síndrome foi feita pela psicóloga Helen Irlen, com um estudo
envolvendo centenas de adultos considerados analfabetos funcionais devido a leitura deficiente e
baixa escolaridade. O estudo, aprovado e financiado pelo Governo Federal Americano, foi
apresentado perante a Associação Americana de Psicologia em Agosto de 1983. O presente estudo
é uma pesquisa bibliográfica descritiva, pois se utiliza de estudos de diversos autores obtidos em
livros, jornais, revistas e internet organizando-os, avaliando-os e correlacionando-os.Dentre os
principais resultados encontrados nessa investigação está a constatação de que os principais
sintomas da Síndrome de Irlen são a percepção de brilho excessivo no papel; distorções no texto
produzindo desfocamento, movimentação ou aglomeração das letras; dificuldade de adaptação a
contrastes e na manutenção da atenção; fotossensibilidade. Observa-se também uma agitação
motora na criança ou adulto que demandam interrupções e paradas para descanso, distração em
sala de aulas etc. Foi constatado também que a síndrome de Irlen costuma ser confundida com o
TDA/H e a dislexia, assim, tendo em vista os sintomas semelhantes, diversos autores preconizam
o rastreamento da Síndrome de Irlen em crianças com dificuldades na leitura, fotossensibilidade e
manutenção da atenção aos esforços visuais prolongados, como uma forma de evitar diagnósticos
equivocados de Dislexia e TDAH. Na Síndrome de Irlen, ao contrario da Dislexia, estarão
ausentes as alterações na percepção auditiva, escrita invertida, pronuncia incorreta, dificuldade na
aquisição da fala e escrita, escrita espelhada e déficits na compreensão de ordens verbais, cuja
intervenção será supervisionada por fonoaudiólogos. Do mesmo modo, a impulsividade, falta de
autocontrole pessoal ou em grupo, agitação e hiperatividade física são componentes dos quadros
de déficits de atenção e hiperatividade. A identificação da Síndrome é feita pelo Screener,
profissional habilitado e capacitado a aplicar o teste de screening.
Palabras clave: dificuldades, aprendizagem, Irlen
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/6

16: TDA/H: Um transtorno com déficit de diagnóstico/ Vanusa Coêlho
Resumen:
O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDA/H) é considerado um dos vilões do
processo de ensino-aprendizagem e causador do fracasso escolar. Esse transtorno conecta os
pontos de vista neurológico e escolar vinculando-se ao setting escolar fazendo surgir o
entendimento de que o fracasso escolar seja um problema médico. O TDA/H é caracterizado
como um distúrbio neurobiológico que apresenta um padrão persistente de desatenção, e/ou
hiperatividade/impulsividade que apesar de ser reconhecido oficialmente pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) está envolto em discussões que ainda não encontraram consenso na sociedade e
no meio cientifico. O interesse por este tema surgiu da observação dessa falta de consenso quanto
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ao diagnóstico, tratamento e origem do transtorno entre os diversos profissionais envolvidos
(médicos, psicólogos, psicopedagogos, professores e etc.). O presente estudo é uma pesquisa
bibliográfica descritiva, pois se utiliza de estudos de diversos autores obtidos em livros, jornais,
revistas e internet organizando-os, avaliando-os e correlacionando-os. Os resultados indicam que a
etiologia do TDA/H não é plenamente conhecida ela ciência. Constatou-se que a falta de um
sistema classificatório único mundial é um fator que também dificulta o consenso, pois, cada
sistema entende e classifica o transtorno de um modo diferente. O Brasil, por exemplo, adota o
sistema classificatório de transtornos mentais (DSM) que divide o TDA/H em três tipos. Já os
Estados Unidos, anunciou que irá desenvolver seu próprio sistema de classificação em que o
transtorno seria dividido em seis subtipos e, os franceses, por sua vez, possuem seu próprio
sistema de classificação que prioriza as razões psicossociais e culturais subjacentes aos indícios e
não as farmacológicas. Ainda não há testes de imagem ou testes neuropsicológicos específicos para
o diagnóstico de TDA/H, por enquanto, os testes de imagem estão restritos a pesquisas. Além
disso, o TDA/H pode ser confundido com outros distúrbios como, por exemplo, a Síndrome de
Irlen. Outros resultados relevantes são a constatação da existência de projetos de lei que buscam
atribuir ao professor a função de diagnosticar o transtorno, fato que implicaria na desconfiguração
das funções do educador tendo em vista que tal papel não faz parte de sua formação. Observou-se
também que os direitos educacionais do portador de TDA/H, no âmbito legal, têm sido
discutidos mais por médicos e familiares, do que por educadores. Constatou-se que a indústria
farmacêutica faz uso de algumas práticas, direcionadas a professores, para potencializar a venda de
seus produtos sob o argumento de “educação profissional” que consiste na criação de sites
informativos, cursos e contatos telefônicos contendo informações sobre o TDA/H que apesar da
justificativa ser a de atualização profissional do educador, são vinculados aos produtos produzidos,
além da prática dos ghostwritings com o objetivo de manipular resultados e conclusões de estudos
de medicamentos para publicação em revistas científicas. Tal interesse direcionado ao professor
deixa evidente a relação do educador com a construção do diagnóstico.
Palabras clave: dificuldades, aprendizagem, TDA/H
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/6

27: PERSPECTIVAS NA INCLUSÃO EDUCACIONAL DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR/ Maria Terêsa Rocha Triñanes
Resumen:
RESUMO
A partir do paradigma da inclusão, o ensino superior (ES) inclusivo, timidamente tem recebido
matrículas de alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) nos últimos anos. Com a
Declaração de Salamanca (1994), Ministério da Educação, no Brasil, aconselha ao ES, buscar e
assegurar adaptações e adequações educacionais a esses alunos. Metodologia: revisão bibliográfica
dos documentos oficiais da Secretaria de Educação Superior (SESu) e internacionais garantidos
pela Organização das Nações Unidas, no intuito de clarificar as propostas de inclusão educacional
para o 3º grau que equalize as oportunidades de formação acadêmica para Todos. Mas como
garantir a presença e aprendizagem, efetiva e exitosa, do aluno com NEE nos espaços acadêmicos
do ES? Responder a este questionamento é objeto deste estudo. Resultado: observa-se o ES
organizando-se, a seu tempo, à inclusão do aluno diferente; e, distinguindo-se em um paradigma
inovador e desafiador para ambos, desencadeando atitudes articulatórias necessárias que atendam
às expectativas, da pessoa com NEE no curso requerido. A idéia de conciliar o ES com a educação
especial talvez esteja na medida de julgamento de valor sobre a produtividade da vida acadêmica.
Percebe-se sua “nudez” sobre o fazer pedagógico acadêmico articulado com as proposições da
Educação Especial como transversais ao currículo comum e adaptado. Deduz-se que a legislação
nacional, ao garantir um ES para todos, ainda derrapa para com o aluno com NEE nela incluído
revivendo modelos, até certo ponto, “integracionista”. Fica evidente que o conceito de educação
inclusiva precisa ser reconstruído e ressignificado, por meio do diálogo compartilhado entre todos
os atores (gestão, professores, alunos) do ES, fomentando qualidade de vida e que englobe,
também, capacitação plena, exitosa, e inserção no mercado de trabalho da pessoa com NEE
certificada em 3º grau.

218

OBS.: Secretaria de Educação Superior (SESu) é a unidade do Ministério da Educação responsável
por planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e implementação da
Política Nacional de Educação Superior. A manutenção, a supervisão e o desenvolvimento das
instituições públicas federais de ensino superior (Ifes) e a supervisão das instituições privadas de
educação superior, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), também
são de responsabilidade da SESu.
Palabras clave: Ensino Superior. Inclusão. Deficiência.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/6

41: A Pedagogia Terapêutica de João dos Santos à luz da Psicopedagogia/ Luciana
Duque, Pedro Morato
Resumen:
A Pedagogia Terapêutica de João dos Santos, ao procurar explicações para ajudar as crianças com
problemas de aprendizagem na leitura e escrita, fundamenta e desenvolve um caminho que se
cruza em muitos princípios com a Psicopedagogia. Assim como a Psicopedagogia, a PedagogiaTerapêutica fundamenta a sua prática na Psicologia (principalmente na psicologia da educação e do
desenvolvimento), na Pedagogia, na Psicomotricidade e na Psicanálise como principais eixos
epistemológicos. A fim de estreitar ainda mais os laços entre estas duas áreas, este artigo pretende
discutir os 10 princípios da Pedagogia-Terapêutica propostos por João dos Santos, à luz da
Psicopedagogia.
Palabras clave: Pedagogia Terapêutica. Psicopedagogia. Problemas de aprendizagem.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/6

51: EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
– AEE/ Ortenila Sopelsa Ortenila
Resumen:
O presente estudo teve como objetivo investigar as contribuições das aulas do AEE para a
aprendizagem e a inclusão social dos alunos com deficiência na escola e na sociedade. Foi
desenvolvido mediante pesquisa qualitativa de abordagem participante, em uma Escola Pública
Estadual de Capinzal(SC) - Brasil. No espaço escolar do Atendimento Educacional Especializado –
AEE, encontra-se uma diversidade de alunos com Deficiência Auditiva (DA), Deficiência
Intelectual (DI), Deficiência Visual (DV) e Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDAH). A amostra foi composta por 6 alunos com deficiências, 6 familiares, 6 professoras
regentes de turma e 5 professoras de turma. A coleta de dados ocorreu mediante entrevistas
semiestruturadas com os envolvidos e grupos de estudos com os professores que aconteciam
quinzenalmente no decorrer de um ano letivo. A análise dos dados foi realizada a partir das
entrevistas, dos grupos de estudo a luz do Referencial teórico. A maioria dos professores não
possui formação na área da educação especial. Também não ocorre a formação continuada dos
segundos professores de turma. A partir da análise das entrevistas foram desenvolvidos grupos de
estudos com professores regentes, segundo professores, professora do AEE e a pesquisadora, os
quais favoreceram o trabalho pedagógico, e, consequentemente, tornaram o aluno com
deficiência mais participativo durante as aulas. Assim, os grupos de estudos contribuíram para
formação continuada dos professores em relação às deficiências em sala de aula. O estudo revelou
também, que quando acontece um planejamento e trabalho coletivo, no qual os professores
estudam, discutem e planejam as mediações, as aulas tornam-se significativas ao aluno e
automaticamente o desenvolvimento de sua aprendizagem. O relato das experiências de
aprendizagem demonstrou os desafios, superações e possibilidades que podem ser desenvolvidas
de maneira significativa e que resultem na aprendizagem e na inclusão social do aluno com
deficiência. A pesquisa identificou que o trabalho pedagógico com o aluno com deficiência precisa
estar articulado, a fim de desenvolver as áreas biológica, cognitiva, afetiva e social. Por isso o
trabalho coletivo se faz necessário. Outro fator relevante que foi evidenciado é que a inclusão social
será efetivada de maneira significativa a partir do momento em que cinco segmentos se unam em
prol desse processo, quais sejam: família, escola, área clínica e /ou médica, educação especial
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poder público. Cada segmento é responsável em refletir para, em conjunto, elaborar planos
individualizados para intervenção, sempre respeitando o nível de desenvolvimento e as capacidades
de cada um. Somente quando permitimos que o deficiente tenha liberdade de ir e vir, sendo
membro partícipe em todos os aspectos comuns e individuais da sociedade é que estaremos
promovendo a verdadeira inclusão.
Palabras clave: Deficiência. Aprendizagem. Inclusão.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/8

84: La Educación Inclusiva actual ¿Realidad o ficción?¿Cómo lo perciben las familias y el
alumnado?/ Carolina Val-Rey, Jesús López Vila
Resumen:
En el presente trabajo se pretende contraponer la teoría y normativa que rige al sistema educativo
actual con la praxis real del mismo, en relación con la Atención a la Diversidad, la inclusión y la
realización de adaptaciones y medidas individualizadas para lograr una relativa equidad de todo el
alumnado. Para ello, se analizará la configuración legislativa de la educación y, paralelamente para
comprobar la veracidad de esta legislación en la práctica, se presentará la perspectiva de una familia
con dos hijos en edad escolar, uno en etapa obligatoria, y otro, postobligatoria.
En España, desde la promulgación de la Constitución de 1978 se recoge el derecho a la educación
de todos los ciudadanos, pero esto no garantiza la calidad de la formación. Este concepto implica
que la formación debe llegar a unos mínimos, sean cual sean las características del alumnado,
llegando a desarrollar así el término equidad. Tras una extensa sucesión de leyes educativas
(LOGSE, 1990; LOCE, 2002 y LOE, 2006) se han ido desarrollando medidas, teóricamente
efectivas, para garantizar los dos términos antes mencionados: calidad y equidad. Estas medidas
contemplaban desde apoyos en el grupo ordinario, hasta adaptaciones curriculares significativas.
Actualmente, con la controvertida LOMCE (2013) se ve desarticulado este sistema comprensivo,
que es sustituido por un sistema de Reválidas. Esta realidad nos lleva a preguntarnos si este cambio
que vaticinaban leyes como la LOE llegó a ser real, si realmente en los centros se logró una
equidad para todo el alumnado que hace que no se noten diferencias significativas entre ellos. Lo
que nos lleva a la siguiente cuestión, y es plantearnos si el cambio legislativo supuso o no un duro
golpe para las personas que necesitan un apoyo educativo.
Para dar respuesta a estas incógnitas, planteamos un estudio de caso, desde una perspectiva
biográfico-narrativa mediante la que pretendemos dar a conocer una realidad dual del sistema
educativo actual mediante las figuras de David, el hijo mayor de la familia, que tiene Síndrome de
Down y se encuentra estudiando Formación Profesional de Grado Medio, y Victoria, que cursa
Educación Secundaria. A través de su historia, sus batallas y la lucha de sus padres, podremos
comprobar que el sistema educativo planteado sobre el papel dista mucho de la realidad a la que se
enfrentan las familias que más apoyo necesitan para lograr lo que es un derecho, una educación de
calidad para sus hijos. Por otro lado, a través de las diferencias que observan los padres en como
los centros tratan a sus hijos, podemos confirmar que la equidad, la integración y la calidad
educativa distan mucho de una realidad que normalmente lleva el acoso y el fracaso por bandera.
Esta es la realidad que debemos seguir luchando por cambiar.
Palabras clave: éxito escolar, Síndrome de Down, ayuda familiar y calidad de la Educación
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/8

114: Teatro como instrumento de inclusão: Promoção de interações sociais num grupo de
alunos com dois elementos com Necessidades Educativas Especiais/ Telmo Ferreira, Paula
Neves
Resumen:
O teatro tem sido apontado como uma ferramenta importante na promoção da inclusão de alunos
com necessidades educativas especiais, uma vez que influencia positivamente os níveis de interação
social, o desenvolvimento de competências sociais e estimula a empatia e a cooperação.
Apesar dos avanços realizados pela escola no sentido da inclusão e aceitação da diferença, os
alunos com necessidades educativas especiais que apresentam diferenças físicas, caraterísticas do
seu diagnóstico clínico, são frequentemente discriminados pelos seus colegas, ficando à margem
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da maioria das interações entre os elementos do grupo/turma. A vivência de situações de rejeição
pelos pares leva a uma diminuição da frequência e da intensidade das trocas sociais e,
consequentemente, a relações frágeis com implicações emocionais e desenvolvimentais relevantes.
Neste trabalho apresenta-se um estudo exploratório, onde se utilizam técnicas teatrais para
promover a socialização entre dois alunos com Necessidades Educativas Especiais que apresentam
diferenças físicas visíveis caraterísticas de alterações congénitas (síndrome fetal alcoólico) e
genéticas (trissomia 21) e os seus colegas de turma.
Foram planificadas e realizadas 12 sessões de teatro de 45 minutos ao longo de 2 meses, utilizando
as técnicas de expressão dramática e do teatro do oprimido com toda a turma (10 alunos com
idades entre 13 e 16 anos).
Foram recolhidos dados das interações entre pares pré e pós intervenção, através do registo vídeo.
As imagens foram posteriormente analisadas com base nos seguintes indicadores: proximidade
física entre participantes, quantidade e qualidade das interações.
A análise dos dados recolhidos nos dois momentos evidenciou um claro aumento da proximidade
física, da quantidade e da qualidade das interações entre os diferentes elementos do grupo e os
alunos com necessidades educativas especiais.
Embora o estudo tenha uma natureza eminentemente exploratória, os resultados evidenciam o
potencial do teatro enquanto ferramenta educativa, a ser utlizada no contexto do sistema
educativo.
Palabras clave: Teatro; Inclusão; Expressão dramática; Teatro do oprimido; Necessidades
Educativas Especiais;
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/8

126: TACTUS. DISPOSITIVO PARA MEDIR LAS CARACTERÍSTICAS
PERCEPTIVO TÁCTILES EN NIÑOS CON TEA/ Isabel Garcia Garcia,
Lorenzo Lorenzo Muñiz, Francisco Javier Lorenzo Muñiz, Iago Rubio Sanfiz,
Manuel Peralbo Uzquiano
Resumen:
El objeto de esta investigación se inscribe en un proyecto dirigido a determinar si existen
diferencias entre los niños con trastornos del espectro autista y los niños típicos en su reacción ante
estímulos novedosos, y en sus tiempos de habituación ante ellos. Para llevarlo a cabo, se han
diseñado varios dispositivos electrónicos que recogen esta información para diferentes modalidades
perceptivas. La finalidad de este póster es presentar el diseño y funcionamiento del LAPSIO,
dirigido a identificar las características perceptivo-táctiles en niños con TEA.
El dispositivo TACTUS, consta de un tambor rotatorio conectado a un motor con reducción
controlado por un microprocesador. El tambor tiene un sensor inductivo para detectar el final de
carrera. Por medio de un programa de Pc se inicia se inicia la medición conectándose el controlador
por puerto serie. El microprocesador tiene conectado un botón pulsador para que el niño indique
en qué momento percibe el cambio de textura. En el programa se lleva un registro de posición del
tambor para conocer el grado del estímulo. Mediante un chip Neurosky Eeg, se lleva un registro de
actividad cerebral durante toda la prueba para su posterior evaluación.
Combinadamente con otros dispositivos diseñados para evaluar otras modalidades sensoriales, se
podrán comprobar, desde la teoría de la coherencia central, las diferencias entre niños típicos y
niños con diagnóstico de TEA. De este modo se pueden identificar perfiles de procesamiento que
pueden ayudar al diagnóstico y tratamiento temprano del Trastorno
Palabras clave: TEA, PERCEPCIÓN, TACTO, HABITUACIÓN, COHERENCIA
CENTRAL
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta 0

127: NIDORE. DISPOSITIVO PARA MEDIR LAS CARACTERÍSTICAS
PERCEPTIVO OLFATIVAS EN NIÑOS CON TEA/ Isabel Garcia Garcia,
Manuel Peralbo Uzquiano, German Carro Fernandez, Ramon Carrasco Borrego,
Marco Antonio Vieites Tomé
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Resumen:
El objeto de esta investigación se inscribe en un proyecto dirigido a determinar si existen
diferencias en los niños con trastornos del espectro autista respecto a niños típicos en su reacción
ante estímulos novedosos, y en sus tiempos de habituación ante ellos. Para llevarlo a cabo, se han
diseñado varios dispositivos electrónicos que recogen esta información para diferentes modalidades
perceptivas. La finalidad de este póster es presentar el diseño y funcionamiento del NIDORE,
dirigido a identificar las características perceptivo-olfativas en niños con TEA.
El dispositivo NIDORE, consta de una resistencia que se calienta liberando una cantidad de
vaporizada de un aceite aromático. La cantidad se controla mediante un microprocesador y se envía
a una caja de expansión que mediante ventiladores lo enviará al respirador del sujeto. Mediante un
chip Neurosky Eeg, se lleva un registro de actividad cerebral durante toda la prueba para su
posterior evaluación. Por medio de un programa de Pc se inicia la medición conectándose el
controlador por puerto serie. El microcontrolador tiene conectado un botón pulsador para que el
niño indique en qué momento percibe el aroma.
Combinadamente con otros dispositivos diseñados para evaluar otras modalidades sensoriales, se
podrán comprobar, desde la teoría de la coherencia central, las diferencias entre niños típicos y
niños con diagnóstico de TEA. De este modo se pueden identificar perfiles de procesamiento que
pueden ayudar al diagnóstico y tratamiento temprano del Trastorno.
Palabras clave: TEA, PERCEPCIÓN, OLOR, HABITUACIÓN, COHERENCIA CENTRAL
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta 0

139: Detección de signos neurológicos menores en población infantil: Implicaciones
psicoeducativas./ Santiago López Gómez, Rosa Mª Rivas Torres
Resumen:
La presencia de determinadas manifestaciones neuropsicológicas leves, a modo de signos
neurológicos menores, pueden ser indicativas de un retraso en el desarrollo debido a una
disfunción cerebral o a una posible inmadurez del SNC. En determinados casos dan lugar a
dificultades y/o trastornos en el aprendizaje y en el desarrollo que inducen a que el niño/a fracase
escolarmente. En el presente estudio valoramos el comportamiento de un grupo de niños ante una
serie de actividades que evidencian la presencia de Signos Neurológicos Menores (SNM). La
aplicación de la prueba va a permitir conocer en qué sujetos se detectan alteraciones o retrasos
neurológicos leves, menores o blandos. Diversas investigaciones describen que su presencia podría
acarrear en un futuro a nivel general trastornos y dificultades en el desarrollo y, de manera
específica, en el aprendizaje. El estudio tiene como objetivo: explorar la presencia de signos
neurológicos menores (SNM) en población española de edades comprendidas entre los 3 y los 6
años. Método: se ha aplicado una adaptación de la sub-prueba de “signos neurológicos blandos y
agudeza sensorial” de la Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI. Matute, 2007) en una muestra
(N=94) de niños de entre 3 y 6 años. Se ha valorado la presencia de SNM en dichas edades.
Resultados: A través del análisis de resultados de este estudio descriptivo-comparativo, se han
podido establecer diferentes perfiles preliminares que describen una adquisición heterogénea en los
dominios y habilidades infantiles y, a su vez, la presencia diferencial de SNM en función de las
edades estudiadas. Conclusiones: destacar la importancia de la identificación de la presencia de
SNM y de su perfil de aparición durante los primeros años de vida, pues permite evitar el
desarrollo y consolidación de dificultades en los procesos del aprendizaje infantil, disminuyendo el
potencial efecto adverso en su desarrollo y aprendizajes.
Palabras clave: Signos Neurológicos Menores. Aprendizaje. Neuropsicología infantil. Desarrollo.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/8

156: Velocidad y exactitud de nominación en estudiantes españoles con y sin dislexia/
Paula Outón, María do Carme Cambeiro, Gabriela Míguez
Resumen:
La velocidad y exactitud de nominación es un indicador de dislexia ampliamente reconocido en
lengua inglesa. Sin embargo, pocos estudios se han llevado a cabo sobre esta dificultad en el
contexto español. En este trabajo se examina la velocidad y la exactitud de nominación en un grupo
222

de alumnos españoles de 6º de Educación Primaria (31 niños y 27 niñas). Se utilizó un diseño
descriptivo de dos grupos: un grupo de 18 sujetos con un diagnóstico de dislexia y un grupo de 40
buenos lectores igualados en edad al grupo anterior. Se administraron 7 tareas de nominación serial
con diferente grado de familiaridad para evaluar la velocidad y exactitud de nombrar. Los resultados
mostraron que los disléxicos son más lentos e inexactos que los buenos lectores, observándose
mayor dificultad con los estímulos menos familiares. Este hallazgo concuerda con las
investigaciones realizadas en este campo en otras lenguas.
Palabras clave: dislexia, nominación serial, exactitud, velocidad
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/8

171: Desenvolvimento e avaliação de um programa de musicoterapia para alunos com
multideficiência/ Teresa Gonçalves, Helena Silva
Resumen:
O presente estudo teve como propósito investigar a influência de uma intervenção de
musicoterapia na comunicação em alunos portadores de multideficiência. O estudo foi conduzido
numa Unidade de Apoio Especializado a Alunos com Multideficiência, numa escola pública situada
na zona norte de Portugal, nos tempos letivos dedicados à Educação Musical. O grupo era
constituído por 5 alunos, com idades compreendidas entre os 14 e os 19 anos, que apresentavam
acentuadas limitações em diversos domínios, nomeadamente cognitivo, motor ou sensorial,
cumulativamente associadas a limitações graves no domínio da comunicação e da saúde,
requerendo apoio permanente de cuidador no que respeita às suas necessidades básicas.
A comunicação constitui a área central na intervenção pedagógica adotada com alunos com
multideficiência, procurando-se criar ambientes ricos e favoráveis ao desenvolvimento de
competências básicas de comunicação e de interação social com o meio envolvente. Em
congruência com esta abordagem pedagógica, foi elaborado um programa educativo inspirado em
modelos de musicoterapia (nomeadamente os modelos Nordoff Robbins, Benenzon e GIM) que,
no seu conjunto, contemplou o canto, a prática instrumental/improvisação, a audição
musical/relaxamento e o movimento. Este programa foi posto em prática num total de nove
sessões de musicoterapia, tendo cada sessão a duração de cerca de 20 minutos por aluno.
Simultaneamente foi desenvolvido um projeto de investigação qualitativa, adotando uma
metodologia de investigação-ação. Esta foi considerada adequada, pelo seu foco na avaliação,
reflexão e melhoria de práticas educativas, favorecendo uma reflexão profunda e multifacetada da
realidade educativa na qual os investigadores participam.
A informação foi recolhida através de observação direta, com recurso a notas de campo, e
observação mediada por vídeo. A observação mediada por vídeo foi realizada por três observadores
independentes, usando uma lista de verificação elaborada no âmbito do presente estudo. Nesta,
consideraram-se diferentes domínios de comunicação (verbal, visual, gestual-corporal, musicalcanto, musical-instrumental, musical-corporal, reações emocionais, relaxamento), sendo as
respostas dos alunos categorizadas em três categorias distintas: reação espontânea, reação
estimulada, ausência de reação. Obteve-se uma taxa de acordo inter-observador de 85%.
Complementarmente foram recolhidas informações através de um questionário aos Encarregados
de Educação dos alunos e entrevistas semiestruturadas às docentes de educação especial, assistente
e terapeuta ocupacional que acompanham estes alunos.
Globalmente, no decorrer das sessões verificou-se um incremento das reações comportamentais e
emocionais ativadas pela música. Neste trabalho, foi possível constatar que a comunicação pode
ocorrer através de vários meios, podendo ser verbal, não-verbal ou musical. Através da música e
dos sons em geral, a pessoa pode comunicar cantando, tocando e/ou expressando-se
corporalmente. Podemos afirmar, quer pelos resultados da intervenção, quer das entrevistas, que
a musicoterapia pode ser um complemento pedagógico para alunos portadores de multideficiência.
Apesar da curta duração do programa, os resultados deste trabalho conseguiram evidenciar
impactos positivos ao nível da comunicação, da qualidade de vida, das capacidades motoras, do
estímulo a reações comportamentais e despertar de afinidades com a prática instrumental.
Palabras clave: Musicoterapia; multideficiência; necessidades educativas especiais
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- planta 0
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176: ASPECTOS SOCIOEMOCIONAIS DE ESTUDANTES COM ALTAS
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO: UM OLHAR SOBRE A PRODUÇÃO
CIENTÍFICA BRASILEIRA/ Barbara Amaral Martins, Clarissa Maria Marques
Ogeda, Ketilin Mayra Pedro
Resumen:
As habilidades socioemocionais são essenciais para um convívio mais harmonioso em sociedade.
Tendo como foco a superdotação, a literatura revela que esses aspectos recebem menor
importância, por parte dos pesquisadores, em favorecimento dos aspectos cognitivos. Nesse
contexto, temos por objetivo identificar e analisar a produção científica brasileira sobre os aspectos
socioemocionais de estudantes com altas habilidades/superdotação (AH/SD). Consultamos três
bases de dados: Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de
Nível Superior (CAPES), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e
Periódicos CAPES. Os descritores utilizados foram Altas Habilidades, Superdotação, Precocidade,
Talento e Dotação. Ao realizarmos as pesquisas nas bases de dados, tendo-se como recorte
cronológico o período de 2009 a 2018, encontramos um total de 187 produções. Para este artigo, a
partir da leitura dos títulos e palavras-chave, selecionamos as produções que versavam sobre
aspectos socioemocionais, as quais somaram nove: quatro artigos científicos publicados em
periódicos, quatro dissertações de mestrado e uma tese de doutorado. O material foi submetido à
análise de conteúdo, de maneira que a leitura inicial fluente do corpus a ser analisado possibilitou o
levantamento de impressões e hipóteses. Na sequência, a exploração do material permitiu a
categorização temática,
tendo-se como resultado a seguinte distribuição dos trabalhos:
Desenvolvimento socioemocional (4), Motivação (2), Resiliência (2) e Autoconceito (1). Nenhum
dos trabalhos contou com a participação de mais de três pesquisadores e destaca-se que cinco
produções tiveram seus autores vinculados à Universidade Federal do Paraná. A tese e as
dissertações levantadas são provenientes de programas de pós-graduação em Educação, enquanto
que os artigos foram publicados, principalmente, em revistas de Psicologia (3), com somente um
deles divulgado em periódico da área educacional. Os resultados sugerem que existem diferenças
entre estudantes que apresentam ou não AH/SD e que a escola deve estar atenta ao
desenvolvimento dos aspectos socioemocionais dos discentes.
Palabras clave: Altas habilidades. Superdotação. Aspectos socioemocionais
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/1

212: Intervención en Contextos Naturais en Persoas con Diversidade Funcional/ Berta
Fraga González, Leticia Sambade Santabaya, Caterine Amado Espasandín
Resumen:
Os cambios sociais existentes na actualidade, nos que se postula a aceptación da diversidade como
a norma que rixe o devenir da nosa sociedade, e o mellor coñecemento das diversas realidades coas
que convivimos provocan un cambio nos paradigmas de intervención en persoas con diversidade
funcional, mostrando a necesidade de postular modelos terapéuticos que atendan á persoa na súa
globalidade e propicien a mellor adaptación posible deste colectivo dentro do seu marco social de
referencia. Neste sentido, a Asociación DISMACOR leva máis de dez anos ofrecendo un modelo
de intervención que parte das características propias da persoa para ofrecer un programa
completamente individualizado, que teña en conta a todos os referentes educativos dos usuarios
nos seus diferentes contextos de desenvolvemento. Trátase, por tanto, dunha modalidade
interventiva que procura a atención temperá das persoas con algún tipo de discapacidade, que
busca a superación das dificultades da persoa con diversidade funcional a través da potencialización
das súas capacidades. O obxectivo primordial e último deste programa é o aumento na calidade de
vida das persoas con diversidade funcional e das súas familias, tendo en conta todas as necesidades
dos mesmos e favorecendo unha atención flexible na que caiban os diferentes cambios que poidan
ir xurdindo ao longo do crecemento do neno; especialmente naqueles momentos vitais de maior
vulnerabilidade. A metodoloxía utilizada baséase na intervención directa nos ambientes naturais da
persoa (domicilios, centros escolares, lugares de ocio…) para ir detectando aqueles aspectos nos
que o neno presente maiores dificultades, que impidan a plena funcionalidade da persoa dentro do
seu ambiente social e dificulten, por tanto, a consecución duns obxectivos vitais máis ambiciosos a
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longo prazo; que axuden, na medida do posible, a situar a persoa con diversidade funcional en
igualdade de condicións resto dos seus conxéneres. Os resultados mostran unha clara tendencia a
participación en ambientes inclusivos a todos os niveis de desenvolvemento persoal dos usuarios, o
que se pode entender como unha participación máis activa das persoas con diversidade funcional e
as súas familias no seu marco social.
Palabras clave: Diversidade Funcional, Intervención Global, Contextos Naturais
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/1

249: Las estrategias aritméticas en la escuela elemental tardía/ Leire Pérez Pérez, Yariel
Hernández Rosell, Ángeles Conde Rodríguez, Sonia Alfonso Gil, Valentín Iglesias
Sarmiento
Resumen:
El estudio de la matemática temprana ha despertado gran interés a lo largo de los últimos años,
especialmente en lo referido a cómo los niños de los cursos finales de Educación Infantil y los
primeros cursos de Educación Primaria acceden y consolidan la aritmética simple. En todo caso,
distintas publicaciones de amplia repercusión en el ámbito internacional establecen importantes
diferencias en el rendimiento aritmético que se extienden a los cursos finales de la Educación
Primaria. Este estudio se centró en analizar las estrategias aritméticas manejadas por un total de 138
alumnos (71 niños y 67 niñas) de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, clasificados en tres grupos de
competencia aritmética: dificultades de aprendizaje en matemáticas (DAM; n = 51), competencia
normal (CN; n = 60) y alto rendimiento (AR; n = 27) con el fin de comprobar si (1) ¿existen
diferencias entre estos niveles educativos en las estrategias manejadas?; (2) ¿puede diferenciarse a
los grupos de competencia de acuerdo con las estrategias utilizadas?, (3) ¿hay un progreso
evolutivo en la adquisición en estos grupos a lo largo de los tres cursos estudiados? Con este fin, se
evaluaron las estrategias utilizadas para resolver las tareas de suma, resta, multiplicación y división
a través de la batería BANEVHAR en una sesión individual realizada para cada participante al final
del curso escolar. Los MANOVAS realizados señalaron efectos principales del nivel educativo en la
utilización de la estrategia de recuperación de hechos en las tareas de suma (p . 01), resta (p . 001) y
división (p . 001) y en el manejo de las estrategias individualizadas con restas (p . 05) y divisiones (p
. 05). También se localizaron efectos significativos del grupo de competencia que señalan que los
niños con DAM acudieron menos veces a la estrategias de recuperación que los de AC en tareas de
suma (p =.001) y resta (p =.001). Los análisis de seguimiento mostraron como los grupos con DA y
CN consolidan entre el 4º y 6º curso la estrategia de recuperación de hechos de la suma, la resta y
la multiplicación. Los datos obtenidos parecen apuntar a que en estos niveles educativos todavía se
produce en los grupos con DAM y CN un progreso desde estrategias inmaduras hacia la
recuperación directa de los hechos, mientras los niños del grupo con AR parecen dominar esta
estrategia al acceder al 4º curso.
Palabras clave: aritmética mental; estrategias; dificultades de aprendizaje en matemáticas (DAM);
competencia normal (CN); alto rendimiento (AC)
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/6

250: Perspectivas sobre as Dificuldades de Aprendizagem em Portugal/ Cristina Petrucci
Albuquerque
Resumen:
É essencial estudar as perspectivas dos profissionais de educação em relação às Dificuldades de
Aprendizagem (DA), uma vez que eles estão directamente envolvidos na respectiva identificação e
intervenção. A análise das representações/perspectivas em relação às DA também é relevante numa
ótica transcultural, uma vez que pode destacar semelhanças e especificidades entre países. Esta
investigação analisa as perspectivas de 310 profissionais de educação portugueses (165 professores
do ensino regular, 85 professores de educação especial e 60 psicólogos) em relação ao conceito de
DA. Através de um questionário constituído por 3 partes distintas avaliam-se as perspectivas dos
profissionais em relação: 1) aos critérios tradicionais de identificação (e.g., exclusão; discrepância),
a critérios educativos (e.g., Resposta à Intervenção; diferentes níveis de gravidade) e à
fenomenologia das DA (manifestações; natureza específica); 2) ao emprego informal, amplo ou
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restrito, do termo DA; e 3) à legislação nacional relativa às DA. Os resultados obtidos expressam
acordo em relação às manifestações das DA (e.g., baixo desempenho), ao critério da discrepância e
a uma visão dimensional das DA (diferentes níveis de gravidade distribuídos num contínuo). Em
contrapartida, o critério da Resposta à Intervenção suscitou um acordo reduzido. No que se refere
aos determinantes das DA, os profissionais consideraram que as DA tanto se podem ficar a dever a
determinantes biomédicos quanto a determinantes contextuais (e.g., desvantagem socioeconómica
e condições de ensino inadequadas), expressando assim um acordo parcial com o critério da
exclusão. Em relação à utilização do termo DA, os participantes exprimiram acordo com um
emprego muito abrangente do mesmo, nomeadamente na ausência de diagnóstico, em situações
de insucesso escolar e quando os professores não estão preparados para irem de encontro às
necessidades dos alunos. No que concerne à legislação nacional relativa às DA, os profissionais de
educação exprimiram uma perspectiva negativa em relação ao apoio educativo dispensado às DA
em Portugal. Por último, as comparações entre grupos profissionais documentaram a existência de
algumas diferenças significativas entre eles.
Palabras clave: Dificuldades de Aprendizagem; representações; profissionais de educação;
Portugal; identificação
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/6

286: Inventário de Identificação de Necessidades: Estudos de precisão e validade/ Ana
Filipa Oliveira, Cristina Petrucci Albuquerque
Resumen:
Introdução: A esperança de vida das pessoas com Dificuldades Intelectuais (DIs) tem aumentado
consideravelmente nas últimas décadas, situando-se na atualidade, na proximidade da relativa às
pessoas sem qualquer problemática identificada. Não obstante, a informação relativa às
necessidades individuais de pessoas mais velhas com Dificuldades Intelectuais é muito restrita, e os
instrumentos disponíveis para a respectiva avaliação são quase inexistentes. O “Inventário de
Identificação de Necessidades” (IIN; Albuquerque, Carvalho, & Oliveira, 2017) é um instrumento
que foi desenvolvido para responder às restrições assinaladas, sendo constituído por 38 itens que
avaliam as necessidades de pessoas mais velhas com DI em diversos domínios (e.g., literacia,
informação, tempos livres, relações interpessoais, saúde física, saúde mental, alojamento).
Objectivos: Esta comunicação tem três objectivos principais: (1º) apresentar uma síntese sobre a
composição e as propriedades psicométricas do INN (consistência interna; validade de constructo;
validade de critério); (2º) apresentar dados referentes à influência das variáveis género e tipo de
residência na identificação de necessidades por parte de técnicos; (3º) analisar o acordo
interavaliadores do INN, designadamente o acordo entre o IIN respondido por técnicos e por
pessoas mais velhas com DI. Método: Em relação ao 1º objectivo, a principal amostra é constituída
por 232 pessoas mais velhas com DIs (idade média = 52), cujas necessidades foram avaliadas por
66 técnicos das instituições que as acompanhavam. O 2º objetivo conta com uma amostra de 211
sujeitos com DI, 116 homens e 95 mulheres, com idades superiores a 45 anos e residentes em
lares (n = 76) ou com as suas famílias (n = 135). O 3º objectivo foi concretizado junto de uma
amostra de 100 pessoas com DI. Resultados: (1º) O IIN evidenciou propriedades psicométricas
satisfatórias, designadamente em termos de consistência interna, validade de constructo (estrutura
de 6 factores) e validade de critério (diferenciação de necessidades em função do grau de DIs). (2º)
O género não revelou qualquer efeito significativo, ao contrário do tipo de residência que teve um
efeito elevado e estatisticamente significativo nas necessidades identificadas. (3º) Os técnicos
identificaram mais necessidades do que os próprios adultos com DI, ainda que as correlações entre
as duas fontes de informação sejam, em regra, moderadas a elevadas.
Palabras clave: Identificação de Necessidades; Dificuldades Intelectuais; Envelhecimento
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/6

299: FORMAÇÃO EM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO E SUA
INFLUÊNCIA SOBRE A AUTOEFICÁCIA DE PROFESSORES/ Barbara
Amaral Martins, Miguel Claudio Moriel Chacon
Resumen:
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Uma escola inclusiva é aquela que se adapta para atender às necessidades de qualquer estudante,
inclusive, os que integram o público-alvo da educação especial, os quais devem aprender e
participar em contexto de ensino regular. A área da educação especial também abarca as altas
habilidades/superdotação (AH/SD) e os alunos com tal particularidade requerem medidas
educacionais apropriadas ao desenvolvimento máximo de suas potencialidades. O oferecimento
dessas medidas exige planejamento e implementação de estratégias pedagógicas condizentes com as
necessidades dos estudantes, o que perpassa pela formação de professores. Além disso, acredita-se
que, mais do que possibilitar a aquisição de conhecimentos, a formação docente pode favorecer o
fortalecimento das crenças de autoeficácia docente, compreendida como o juízo que o professor
faz sobre suas capacidades para o desempenho da função. Sendo assim, temos por objetivo
investigar as influências de um curso de formação de professores em altas
habilidades/superdotação sobre a autoeficácia docente. Contou-se com a participação de 14
professores graduados em Pedagogia que atuavam nas redes de ensino dos municípios de Corumbá
e Ladário, no estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. Com enfoque quase-experimental, optou-se
pelo método teste-reteste. Este estudo encontra-se em andamento e os resultados preliminares
apontam para os benefícios da formação em relação à autoeficácia docente no trabalho com
estudantes que apresentam AH/SD.
Palabras clave: Formação de professores. Autoeficácia docente. Altas habilidades/superdotação.
Educação Especial.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/6

301: Ages & Stages Questionnaires: perceções de profissionais de educação em Portugal/
Rita Laranjeira, Ana Serrano
Resumen:
Os profissionais de educação têm como objetivo a prevenção primária através da identificação
precoce de crianças com dificuldades de desenvolvimento. A utilização de instrumentos de rastreio
por parte destes profissionais é rara e a maior parte das crianças é identificada através de
observação, o que pode levar a uma possível falha na deteção de problemas de desenvolvimento.
Ages & Stages Questionnaires 3ª Edição é um instrumento de rastreio que apresenta os requisitos
para a identificação precoce por profissionais de saúde e de educação e pretende-se que seja
preenchido por pais ou prestadores de cuidados com a colaboração dos profissionais na
interpretação dos resultados obtidos. Em Portugal, este instrumento foi aferido e adaptado para a
população infantil e denomina-se ASQ-PT. O estudo realizado teve um caráter qualitativo com o
objetivo de compreender as perceções dos profissionais sobre a utilização do ASQ-PT para rastrear
as crianças e identificar precocemente aquelas que precisam de encaminhamento para a Intervenção
Precoce. Apresentámos o ASQ-PT em doze instituições de educação (instituições particulares de
solidariedade social, instituições privadas e Agrupamentos de Escolas) a 49 profissionais de
educação em três zonas de Portugal (Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo) para ser utilizado por
estes e pelas famílias. Após o rastreio, realizámos entrevistas aos profissionais para perceber as suas
perceções acerca da utilização do ASQ-PT no rastreio e a colaboração das famílias neste processo e
para perceber como este instrumento ajuda os profissionais a valorizar a participação dos pais.
Concluímos que as desvantagens do rastreio com o ASQ-PT podem ser ultrapassadas através de
mais formação para os profissionais acerca do instrumento e da sua utilização e de mais informação
para as famílias, de um maior envolvimento dos profissionais no processo para existir uma maior
colaboração com os pais e de uma adequação do processo a cada instituição. O rastreio com o
ASQ-PT foi um instrumento que ajudou os profissionais a validar as suas preocupações sobre o
desenvolvimento das crianças e foi um ponto de partida para o desenvolvimento de novas
competências nas crianças, pois permitiu orientar a intervenção dos profissionais. Sobre a
colaboração das famílias, os profissionais refletiram que o ASQ-PT trouxe aos pais conhecimento
acerca de desenvolvimento e tornou-os mais atentos e reflexivos acerca do desenvolvimento da sua
criança, capacitando-os para a ajudar a adquirir novas competências. A colaboração entre pais e
profissionais foi bastante positiva e contribuiu para um aumento da confiança da parte das famílias
na opinião dos profissionais.
Palabras clave: capacitação das famílias, identificação precoce, profissionais de educação,
rastreio de desenvolvimento
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Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/6

311: Do conceito à ação: a inclusão escolar como dimensão estruturante da ação
psicopedagógica/ Vitor José Oliveira Reis, Marco Paulo da Silva Fontes
Resumen:
Partindo da análise das atuais orientações legais e das suas implicações ao nível da prática
psicopedagógica, é pretendida uma reflexão relativamente à forma de transposição das questões de
ordem conceptual para a procura de meios de ação para a resolução das situações e problemas que
permitam que os contextos escolares se apresentem como efetivamente inclusivos.
Tendo por certo que, no contexto escolar, todo o processo de educação se deve orientar para a
promoção da inclusão, na qual a heterogeneidade dos alunos e das suas problemáticas não se
deverá constituir como um problema, mas sim como um grande desafio à definição de políticas
globais de gestão e à atividade específica dos profissionais de educação (professores, professores de
educação especial, psicólogos), procuraremos apresentar uma experiência de ação desenvolvida
numa instituição de ensino secundário, refletindo relativamente ao papel das dinâmicas
multidisciplinares de apoio e da natureza das medidas efetivas a implementar.
Palabras clave: Psicopedagogia; Inclusão; Heterogeneidade
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/8

331: Perturbação de Hiperatividade/Défice de Atenção, contexto familiar e estratégias de
intervenção socioeducativa/ Sara Felizardo, Ana Santos
Resumen:
A Perturbação de Hiperatividade/Deficit de Atenção constitui uma temática atual no âmbito das
Perturbações do Neurodesenvolvimento da infância e adolescência, profusamente caracterizada no
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DMS5 (APA, 2013). O interesse pela
problemática justifica-se, não só pelo número crescente de casos, mas, principalmente, pela
necessidade de perceber os fatores individuais, familiares e sociais envolvidos, com o intuito de
proporcionar respostas educativas mais eficazes. O estudo enquadra-se no paradigma qualitativo,
interpretativo, sendo um estudo de caso de sujeito único, no qual se pretende conhecer as
perceções dos pais/cuidadores sobre o funcionamento familiar, parental e da criança diagnosticada
com esta perturbação. Formularam-se os seguintes objetivos: i) conhecer o funcionamento parental
e familiar ao nível das interações e dinâmicas familiares, níveis de stress e rede de suporte social; ii)
perceber o tipo de interações e vínculos afetivos entre a criança e os pais/ cuidadores; iii) perceber
aspetos desenvolvimentais e do funcionamento comportamental da criança. Entre os participantes,
destaca-se o envolvimento da criança (do sexo feminino, com dez anos) e de ambos os
progenitores/cuidadores. Foram utilizados os seguintes instrumentos de recolha de dados: análise
documental (relatórios psicológicos e de educação especial), observação naturalista, entrevista
semiestruturada (com questões sobre o funcionamento familiar e a sua rede de suporte social) e as
versões portuguesas do APGAR familiar (Smilkstein, 1978) e do Parenting Stress Índex (Abidin,
1995). Os resultados sugerem níveis elevados de stress parental nas dimensões
hiperatividade/comportamental e de aceitação. Ao nível das interações familiares, a criança procura
e interage com ambos os cuidadores, evidenciando-se proximidade afetiva entre todos os
elementos da família e uma sólida rede de apoio social formal e informal. Contudo, verifica-se que
é necessário melhorar a articulação de estilos educativos e práticas entre progenitores, bem como
as metodologias e técnicas de controlo do comportamento da criança. No que diz respeito ao
funcionamento da criança, verifica-se que as problemáticas comportamentais da criança surgiram
numa fase precoce do seu desenvolvimento; contudo, verifica-se uma evolução positiva dos
comportamentos e da autoconfiança da criança. Em síntese, é nosso propósito refletir sobre a
confluência de fatores individuais, familiares e sociais implicados no funcionamento das crianças e
jovens com Perturbação de Hiperatividade/Deficit de Atenção e respetivas famílias, especialmente,
quando se pretende efetuar uma intervenção socioeducativa inclusiva.
Palabras clave: perturbação de hiperatividade/défice de atenção; funcionamento familiar;
dinâmicas familiares; intervenção socioeducativa
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta 0
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332: As necessidades dos pais de crianças com perturbações do neurodesenvolvimento e
intervenção socioeducativa/ Sara Felizardo, Esperança Ribeiro
Resumen:
O conceito de parentalidade pode ser definido como o conjunto de ações realizadas pelos
pais/cuidadores, com o intuito de promoverem o desenvolvimento dos seus filhos, usando, para
o efeito, os seus recursos e apoios socioeducativos. É também descrita como uma das tarefas de
maior complexidade que comporta enormes desafios e responsabilidades, implicando a capacidade
de proteger, educar e preparar a integração da criança ou jovem no meio social. As funções e
tarefas da parentalidade implicam um maior nível de exigência e, por isso, maior desgaste em
pais/cuidadores de crianças com perturbações do neurodesenvolvimento. O presente estudo foi
desenvolvido com o objetivo de avaliar as necessidades das famílias com crianças com perturbações
do neurodesenvolvimento que recebem apoio especializado em contexto hospitalar (Serviço de
Pediatria - consulta de desenvolvimento) e numa delegação da Associação Portuguesa para as
Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA) da região norte de portugal, com o
propósito de otimizar os seus apoios. Trata-se de um estudo de natureza exploratória que envolveu
56 participantes (34 pais apoiados pelo serviço pediátrico e 22 pais apoiados pela APPDA). Os
instrumentos utilizados foram os seguintes: questionário sociodemográfico e a versão portuguesa
do Family Needs Survey (Bailey & Simeonson, 1988; Bailey, Blasco, & Simeonson, 1992). Os
resultados revelaram que, em ambos os grupos, as principais necessidades verificadas foram: i)
informações sobre a problemática da crianças e serviços de apoio (no presente e no futuro); ii)
apoio social e familiar (em especial, necessidade de falar com outros pais com problemáticas
similares); iii) natureza económica. Verificaram-se diferenças estatisticamente significativas nas
necessidades parentais, em função do tipo e gravidade da perturbação, contexto educativo da
criança (educação pré-escolar e educação básica) e nível socioeconómico dos pais. Em conclusão,
os dados sugerem a necessidade de se delinearem programas de intervenção socioeducativa
direcionados para a informação/formação sobre a perturbação da criança e os serviços de apoio
existentes. Também é necessário um maior investimento na rede de apoio formal e informal, em
particular na dinamização de encontros entre pais/cuidadores de crianças/jovens com
problemáticas similares.
Palabras clave: perturbações do neurodesenvolvimento, parentalidade, necessidades parentais;
intervenção socioeducativa
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/8

233: Perfil escolar de las mujeres extranjeras en prisión. Necesidades socioeducativas y
propuestas de intervención/ Cristina Varela Portela, Anaïs Quiroga-Carrillo, Leticia
López-Castro
Resumen:
Las personas extranjeras constituyen un colectivo sobrerrepresentado en las prisiones de nuestro
país. Nuestra sociedad se caracteriza por la diversidad cultural y los centros penitenciarios no son
ajenos a esta realidad. Es por ello por lo que se requiere una atención específica por parte de la
Administración Penitenciaria. Esto se acentúa en mayor medida en el caso de las mujeres
extranjeras, un colectivo que sufre una discriminación doble. El perfil escolar de estas mujeres
presenta ciertas particularidades que ayudan a definir su trayectoria, y ahí reside la importancia de
analizarlo de forma exhaustiva para justificar intervenciones posteriores acordes a sus necesidades
específicas.
En cuanto a la metodología de la investigación realizamos un estudio descriptivo de encuesta
empleando un cuestionario sociobiográfico diseñado ad hoc dirigido a las mujeres extranjeras que
cumplen condena en un Centro Penitenciario dependiente de la Administración del Estado. La
muestra productora de datos se compone de 159 mujeres, en los tres centros exclusivos de mujeres
(Alcalá de Guadaíra-Sevilla, Brieva-Ávila y Madrid I) y, cuatro módulos de mujeres en el ámbito
territorial de Galicia (Teixeiro-A Coruña, A Lama-Pontevedra, Bonxe-Lugo y Pereiro de AguiarOurense). Para el análisis estadístico de los datos hemos utilizado el paquete estadístico IBM-SPSS
v.20.
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Los resultados del estudio nos permiten afirmar que estas mujeres constituyen un grupo con
identidad propia, cuyos principales rasgos difieren de las autóctonas: presentan un mayor nivel
formativo y demandan más estudios complementarios dentro de prisión. Este colectivo tiene un
nivel de estudios medio-alto: el 50% ha superado los estudios secundarios y el 13.2% ha concluido
una carrera universitaria. Mientras que las diferentes investigaciones demuestran que la tasa de
analfabetismo en mujeres autóctonas, supera el 40%, cuando hablamos de extranjeras,
únicamente el 3.9% asegura no tener estudios.
Prácticamente el total de ellas (98%) ha asistido a la escuela y el 80.3% lo ha hecho en un centro
público, frente a aquellas que han ido a un centro religioso (10.8%), a un centro privado (8.2%) o a
una escuela militar (0.7%). Aunque no estudiaban en el momento de ser detenidas (90.9%), el
porcentaje disminuye cuando se analizan los resultados dentro de la prisión, puesto que el 31.8%
está cursando algún tipo de estudios en la actualidad.
La literatura científica evidencia que las mujeres mejoran su nivel educativo durante su
internamiento. Además, en ocasiones, el centro penitenciario se convierte en un lugar en el que
retomarlos de nuevo, ya que ofrece unas oportunidades que, en muchos casos, no son accesibles
en las circunstancias con las que las mujeres cuentan en el exterior.
Las necesidades que se derivan de estas características deben ser tenidas en cuenta a la hora de
diseñar una oferta de programas de tratamiento que permita gestionar de forma efectiva su
posterior puesta en libertad. La Administración Penitenciaria debe prestar especial atención a la
respuesta educativa y a las demandas reales de este colectivo. Con esta investigación se esperan
describir las necesidades de las mujeres extranjeras en prisión para, a partir de aquí, diseñar y
desarrollar programas de intervención específicos.
Palabras clave: Mujer extranjera, Perfil escolar, Prisión, Delincuencia
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/4

349: Expectativas de autoeficacia del alumnado en formación inicial para implementar
prácticas inclusivas/ María Carmen Santos González, Olaya Queiruga-Santamaría
Resumen:
El trabajo que aquí presentamos forma parte de un estudio más amplio que tiene como finalidad
conocer aquellos aspectos que puedan incidir en las necesidades formativas de los profesores
noveles. Lo que aquí presentamos tiene como objetivo conocer las expectativas de autoeficacia del
alumnado que está cursando los Grados de Educación Infantil y Educación Primaria respecto a las
prácticas inclusivas en su quehacer diario en su desarrollo profesional futuro. Fundamentándonos
en la teoría de autoefiacia de Bandura (1977), llevamos a cabo un estudio centrado en la formación
inicial de los futuros maestros, y para lo cual establecemos como criterio seleccionar aquellos que
cursan los últimos años del correspondiente Grado (cursos 3º y 4º) y que hayan realizado el
prácticum al menos en alguno de los cursos. Para recoger la información hemos empleado la
“Escala de autoeficacia para implementar prácticas inclusivas” (Sharma; Loreman y Forlin, 2012).
Son 121 los sujetos que cumplimentan dicha escala, siendo los primeros resultados los que
presentamos los referidos a su validación para la población objeto de estudio, donde podemos
adelantar que dicha escala alcanza una fiabilidad alta (alfa =, 88), y el análisis factorial llevado a
cabo nos demuestra que es válida para nuestro objetivo. Así mismo sometemos a análisis el
conjunto de respuestas múltiple, lo que nos permite concluir que el alumnado globalmente tiene
unas altas expectativas de autoeficacia respecto a las prácticas inclusivas en su desempeño
profesional futuro en el aula.
Palabras clave: Palabras clave: Inclusión educativa, expectativas de autoeficacia, atención a la
diversidad
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/8

350: Actitudes hacia la inclusión educativa del alumnado de Educación Infantil y
Primaria/ María Carmen Santos-González, Olaya Queiruga-Santamaría
Resumen:
El siguiente estudio trata de describir las actitudes del alumnado de los grados de Educación
Infantil y Primaria que están cursando los cursos de 3º y 4º hacia la inclusión educativa, y más
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concretamente hacia los niños y niñas que presentan alguna necesidad educativa específica, para lo
cual la actitud del maestro en el aula y el centro es fundamental. Para ello se aplicó a 121 alumnos y
alumnas en formación inicial el “Cuestionario de actitudes hacia la diversidad” de Boer,
Temmerman, Pijl y Minnaert (2012). Fundamentándonos en la teoría de Rosenberg y Hovland
(1960), o teoría de los tres componentes de la actitud (afectivo, cognitivo y conductual), damos
cuenta de forma descriptiva de las 17 variables referidas a aspectos relativos a la práctica educativa,
así como a la inclusión en el grupo/clase, para ello inicialmente analizamos el conjunto de
respuestas múltiple, lo que nos permite concluir que el alumnado en formación inicial globalmente
tiene una buena actitud hacia la inclusión. Por otra parte, comprobamos que las variables referidas
a aspectos relacionados con la conducta y comportamiento alcanzan una menor valoración.
Además, tan sólo encontramos diferencias estadísticamente significativas para una de las variables
en las valoraciones según el Grado que están cursando.
Palabras clave: Inclusión educativa, actitudes, necesidades educativas específicas
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 0/8

361: El alumnado con altas capacidades intelectuales en Educación Secundaria
Obligatoria en la ciudad de León/ Anaïs Quiroga-Carrillo, Cristina Varela Portela,
Paula Outón Oviedo
Resumen:
Las altas capacidades intelectuales, al igual que la inteligencia y la superdotación, representan un
constructo complejo sobre el que todavía no existe consenso en el ámbito científico. Podríamos
definirlas como la diversidad existente entre la inteligencia excepcional, pero no se limitan a
manifestarse en puntuaciones sobresalientes en determinados test estandarizados. Las estadísticas
muestran que en España existe una ausencia generalizada de diagnósticos y que las medidas de
atención a la diversidad resultan, muchas veces, insuficientes.
El objetivo principal de este trabajo es examinar la situación del alumnado con altas capacidades
intelectuales de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la ciudad de León.
Para ello se ha realizado una investigación durante el curso 2015-16 en 21 centros educativos
empleando un cuestionario diseñado ad hoc, aplicado a modo de entrevista estructurada, dirigido a
los y las profesionales encargadas de la atención al alumnado con altas capacidades de cada centro
educativo objeto de estudio.
El análisis e interpretación de los datos confirma lo que la literatura científica refleja: el alto índice
de alumnado con altas capacidades sin diagnosticar. Del total de la población escolarizada en
Educación Secundaria en León, solo un 0.52% está diagnosticado con altas capacidades. Por otro
lado, las medidas proporcionadas por la Administración, aunque hayan resultado beneficiosas y
hayan logrado mejoras en algunos ámbitos académicos del alumnado atendido, en general resultan
escasas y poco eficientes según los y las orientadoras. Asimismo, las respuestas de estos y estas
profesionales indicaban una falta de consenso sobre cómo debe evaluarse la inteligencia e incluso
una falta de concienciación con respecto a las necesidades reales de estos chicos y chicas.
En conclusión, aunque la presencia del alumnado con altas capacidades es una realidad en nuestras
aulas, su atención educativa debe superar una serie de obstáculos con el apoyo legislativo oportuno
y una mayor visibilización. Para ello, en primer lugar, deberían renovarse los parámetros para
evaluar a un alumno o alumna con altas capacidades, ya que actualmente se continúa valorando, de
forma casi exclusiva, el cociente intelectual (mayor de 130). De igual forma, debería existir una
mayor oferta formativa sobre altas capacidades intelectuales para los y las profesionales de la
educación, que fomentase el conocimiento y la reflexión sobre sus necesidades específicas.
Con este estudio se pretende analizar la situación del alumnado con altas capacidades en la ciudad
de León, y que este sirva de referencia para profundizar en esta línea de investigación, entendiendo
que el fin último es el avance en el conocimiento científico para la acción pedagógica. Se establece,
a partir de aquí, la necesidad de investigaciones que amplíen este análisis a centros de Educación
Primaria de toda la provincia y, especialmente, de la comunidad de Castilla y León.
Palabras clave: altas capacidades intelectuales, educación especial, atención a la diversidad,
educación secundaria obligatoria
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/4
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394: PARA ALÉM DA DIFERENÇA/ Maria Conceição Antunes, Ana Patrícia
Sampaio
Resumen:
O projeto “Para Além da diferença” desenvolveu-se no contexto de um Centro de Atividades
Ocupacionais de uma Instituição Particular de Solidariedade Social com adultos com deficiência. A
intervenção assumiu como finalidade a promoção de uma vida mais autónoma, ativa e
participativa, promotora de competências de socialização e de desenvolvimento pessoal e
comunitário. A tipologia da intervenção combinou as vantagens da integração e do respeito pelos
direitos individuais dos seres humanos, nomeadamente o direito à igualdade.
No plano de investigação/intervenção optou-se pelo paradigma qualitativo/interpretativo ou
hermenêutico e pela metodologia de investigação-ação participativa. Como técnicas de investigação
foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e análise documental, as conversas informais, a
observação, o inquérito por questionário e a entrevista semiestruturada e como técnicas de
intervenção as técnicas de animação sociocultural, enquanto fomentadoras da motivação e
participação dos agentes sociais. Com base nos dados aferidos no diagnóstico de necessidades, foi
delineado um conjunto de objetivos, efetivamente concretizados através da implementação de sete
oficinas: i) Informática; ii) Simbologia Grupal; iii) Musicoterapia; iv) Escrita Criativa; v)
Alfabetização Funcional; vi) Cultural e vii) Artes Plásticas, com o objetivo de dotar os participantes
de ferramentas e competências promotoras de inserção social a partir da capitalização de saberes e
da criação de novos universos de referência.
Da análise dos resultados da intervenção, realça-se o contributo do projeto para a aquisição de
competências promotoras do desenvolvimento de uma aprendizagem autónoma e do aprender a
aprender ao longo da vida que possibilitou aos participantes a oportunidade de agir sobre os seus
projetos de vida com vista à sua integração na comunidade.
Palabras clave: Deficiencia, educação de adultos, autonomía, inserção social, competências de
vida
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/1

401: Inclusão: Dificuldades e Desafios/ Sara Moura, Maria Celeste Sousa Lopes
Resumen:
A presente investigação, realizada no âmbito da Especialização em Educação Especial Domínio
Cognitivo Motor, pretendeu compreender as dificuldades e os desafios existentes no processo de
Inclusão. O estudo contou com a participação de escolas com a valência de Educação Pré-escolar e
1.º Ciclo do Ensino Básico. Foi utilizado como instrumento de recolha de dados um inquérito por
questionário. adaptado do Manual de Apoio à Prática, Ministério da Educação/Direção-Geral da
Educação (DGE, 2018).. A análise foi efetuada com o software SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) versão 25.0 para Windows. Comprovamos que as escolas inquiridas configuram,
uma resposta educativa eficaz no processo de inclusão, colocando em prática a flexibilidade
curricular no processo de ensino/aprendizagem. Foi possível verificar que os obstáculos existentes
se prendem com a falta de recursos humanos e materiais e sobretudo, pelas turmas numerosas
onde alunos com dificuldades diversas estão presentes em salas de aula sem ajuda de profissionais
especializados.
Palabras clave: Inclusão, Dificuldades, Desafios, Flexibilidade Curricular.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta 0

400: A nova escola inclusiva – do conceito à prática Análise à prática dos professores do
ensino secundário após a entrada em vigor do decreto lei 54/2018/ Marta Cunha, Maria
Celeste Sousa Lopes
Resumen:
A presente investigação procura fazer uma análise ao novo Decreto-lei nº 54/2018, bem como
avaliar a forma como os professores estão a operacionalizar esta nova forma de olhar para os
alunos com dificuldades na aprendizagem, através da aplicação e posterior análise quantitativa de
um questionário direcionado a quarenta e cinco professores do ensino particular do ensino
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secundário, que estão a adequar as suas práticas educativas à diversidade de alunos que existe.
Concluiu-se que ainda há um longo caminho a percorrer para que as salas de aula do ensino regular
sejam verdadeiramente inclusivas, nomeadamente na formação de professores, no número de
alunos por turma e na utilização de novas estratégias pedagógicas.
Palabras clave: Inclusão, Normativo, Professores, Colaboração, Diversidade
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta 0

418: EL ALUMNO CON TDAH: LENGUAJE,
DESARROLLO
APRENDIZAJE/ Santiago López Gómez, Rosa Mª Rivas Torres

Y

Resumen:
El Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), es un síndrome conductual
complejo con bases neurobiológicas que conlleva la implicación de un fuerte componente genético.
Es una patología que afecta entre un 5 y un 10% de la población infanto-juvenil, uno de los
problemas de mayor prevalencia en la clínica neuropsicológica infantil, siendo más común en los
niños. La característica esencial del trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un
persistente nivel de desatención y/o hiperactividad/impulsividad que interfiere con el
funcionamiento o el desarrollo. Es uno de los problemas que más evidenciamos en nuestras aulas y
una de las causas más frecuentes de fracaso escolar, a lo que se suman diferentes problemas de tipo
social, familiar y escolar en edades tempranas. El síndrome aparece en la infancia, aunque puede
persistir y manifestarse en la edad adulta. El cuadro sintomático del TDAH es heterogéneo, tanto
desde el punto desde el punto de vista clínico como desde la perspectiva evolutiva. Sus
características principales son la presencia de labilidad atencional, estilo comportamental impulsivo,
hiperactividad estéril, psicomotricidad torpe, y fragilidad de los mecanismos adaptativos del
entorno. Las manifestaciones del TDAH suelen hacerse evidentes a partir de tres años,
intensificándose a partir de los seis años, durante la etapa escolar y evidenciándose incluso en la
edad adulta, donde pueden mostrarse con gran deterioro, ansiedad, la presencia de trastornos
disruptivos y abuso de sustancias. En el presente estudio se realiza un recorrido actualizado por el
TDAH. Concretamente, nos centramos en explorar algunas cuestiones implicadas directamente
con el lenguaje, el desarrollo y el aprendizaje, desde la perspectiva educativa, del alumno con
TDAH. El objetivo último es valorar y visibilizar aquellos aspectos que definen mejor al alumno
con TDAH de cara a poder identificarlo y trabajarlo con mejores resultados en el aula.
Palabras clave: TDAH, Lenguaje, Desarrollo, Aprendizaje.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/1

423: O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NAS PRODUÇÕES
CIENTÍFICAS NACIONAIS E SUA RELAÇÃO COM A ESCOLA/ Emely
Kelly Silva Santos Oliveira, Karen Regiane Soriano, Camila Boarini dos Santos, Jáima
Pinheiro de Oliveira
Resumen:
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por prejuízos nas áreas da comunicação,
comportamento e interação social. Estas características tem sido um desafio no processo de
escolarização destes alunos, o que tem promovido a busca pelo desenvolvimento de estudos
científicos a respeito da inclusão escolar de alunos com autismo. Neste sentido, o objetivo deste
estudo foi analisar de que modo o Transtorno do Espectro Autista (TEA) se relaciona com a escola
nas produções científicas de um evento nacional de expressão na área de Educação Especial.
Tratou-se, portanto, de um estudo de natureza qualitativa, mais especificamente de revisão de
literatura, sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA), publicados nos anais de resumos do
Congresso Brasileiro de Educação Especial, compreendendo as edições de 2016 e 2018, ou seja,
as duas últimas edições. Os descritores em português utilizados para localização dos trabalhos
publicados foram TEA e autismo, sempre articulado ao termo booleano “AND”: a) “TEA AND
Inclusão” e “autismo AND inclusão”. Depois de realizadas as buscas e selecionados os resumos,
os dados foram analisados pelo programa Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de
Textes et de Questionnaires, IRaMuTeQ. Tal software apresenta rigor estatístico e permite aos
pesquisadores utilizarem diferentes recursos técnicos de análise lexical. Esse programa permite fazer
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análises estatísticas sobre corpus textuais e sobre tabelas indivíduos/palavras. Para a análise dos
textos nesse software, foi construído um corpus com resumo de todos os textos encontrados a
partir da pesquisa no banco de dados. As variáveis estabelecidas na presente pesquisa foram: idade,
intervenção, contexto e profissionais envolvidos. Os resultados indicaram temas a serem
analisados, dentre os quais mais se destacaram: a metodologia de pesquisa utilizada nos estudos; as
práticas e recursos envolvidos no processo de aprendizagem do público-alvo; os participantes e
profissionais envolvidos; os diferentes contextos de aplicação; e os aspectos relacionados
especificamente ao desenvolvimento de alunos com autismo. De modo geral, foi possível observar
que todos os resultados abordaram, de alguma forma, a intervenção de diferentes profissionais
relacionados à educação, para o desenvolvimento de habilidades nas áreas da comunicação,
comportamento e interação social.
Palabras clave: Educação Especial. Transtorno do Espectro Autista. Produção Acadêmica
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/1

424: Aproximación biográfica en un estudio de altas capacidades: Mensa/ María del
Pilar González Fontao, Carmen Dominguez Caamaño
Resumen:
Numerosas personalidades de la historia han sido consideradas de altas capacidades y también
muchas celebridades de nuestros tiempos lo son. En este trabajo se pretende ampliar el
conocimiento sobre lo que realmente sucede en el mundo escolar a través del punto de vista de
discentes implicados, personas anónimas de altas capacidades que aportan a través de sus
testimonios una mirada personal de su proceso educativo.
Con base en un estudio cualitativo se pretende indagar de manera introspectiva en la experiencia
escolar correspondiente a la etapa de Educación Primaria de personas de altas capacidades
intelectuales. Con esta finalidad, a través de Mensa (Asociación de personas de alto cociente
intelectual) se han realizado varias entrevistas que han permitido conocer la trayectoria de diferentes
personas descubriendo diversos aspectos relativos a la detección, de ser el caso cómo ha sido la
actuación docente y la respuesta educativa recibida así como los ámbitos y aspectos que han
propiciado el desarrollo de sus potencialidades o, por lo contrario, aquellos con los que se han
sentido frustrados o aislados.
Finalmente se reflexiona acerca de la suficiencia de profesionales con adecuada formación para
identificar y potenciar las habilidades que poseen dichas personas así como del establecimiento de
medidas o actuaciones específicas de apoyo educativo con el fin de ofrecer y desarrollar una
respuesta educativa ajustada a las necesidades desde los distintos niveles de actuación (centro
educativo, familia y comunidad).
Palabras clave: Altas Capacidades Intelectuales, talentos, intervención educativa
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/1

435: DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO: UMA ESTRATÉGIA DE DIÁLOGO
ENTRE TERAPEUTAS E PROFESSORES/ Jáima Pinheiro De Oliveira Jáima
Oliveira, Débora Deliberato Débora Deliberato, Neusa Teresinha Rocha Dos Santos
Neusa Santos, Márcia De Fátima Barbosa Corrêa Márcia Barbosa, Claudia Aparecida
Prates Claudia Prates
Resumen:
No Brasil, o Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011, prevê a ampliação e qualificação da
rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência, em especial, os serviços de habilitação e
reabilitação. Regulamentação que vem ao encontro das demandas dos profissionais da área da saúde
e está diretamente relacionada às necessidades clamadas pelos professores diante da Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, instituída em 2008, que prevê a inclusão
de todos os alunos na sala de aula de ensino regular. Desta forma, podemos evidenciar que a
problemática estabelecida reside: i) na comunicação entre os profissionais da saúde e da educação e
a identificação de que tipo de trabalho cada profissional pode realizar com a criança com deficiência
matriculada na escola regular; ii) no diálogo em relação aos recursos e estratégias utilizados pelos
profissionais; e iii) na articulação com a família para que ela tenha acesso às formas de trabalho
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realizadas por todos os profissionais que assistem seus filhos. Nesse contexto, este estudo tem
como objetivo principal relatar a experiência de diálogo, a partir do uso do recurso Diário de
comunicação, entre terapeutas e professores, objetivando a troca de informações sobre as
temáticas trabalhadas em sala de aula para direcionar as atividades desenvolvidas em ambiente
clínico. A experiência relatada aconteceu num Centro Especializado em Reabilitação (CER II),
vinculado à Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) Campus Marília,
São Paulo, Brasil. A partir da identificação e do acolhimento da criança com deficiência, os
terapeutas de três áreas (Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional) entram em contato
com os professores dessa criança (sala de aula comum e sala de recursos multifuncionais) por meio
do Diário de comunicação, dando início à troca de informações tanto sobre o trabalho
desenvolvido no setor clínico, como na sala de aula, por meio de descrições das seguintes ações: a)
apresentação da criança e dos profissionais que atuam com ela; b) explicitação dos objetivos e
dinâmica de uso do Diário de comunicação; c) desenvolvimento da criança com deficiência e, por
fim, d) sugestão dos professores aos terapeutas de temas para a produção de materiais e execução
das atividades. Os resultados identificados foram: adesão imediata ao Diário de comunicação, pelo
professor da sala regular, embora o convite tenha sido extensivo ao professor da sala de recursos;
produção de materiais pelos terapeutas conforme a temática apresentada pelo professor;
orientações do professor aos terapeutas quanto ao tamanho e/ou forma do material a ser
produzido para o aluno, dentre outros. A partir do relato desta experiência é possível concluir que
a utilização do Diário de comunicação, embora se trate de uma estratégia ou prática simplista,
pode desencadear um diálogo importante para o desenvolvimento da criança com deficiência e para
o aprimoramento das ações interprofissionais das áreas de saúde e educação.
Palabras clave: Educação Especial. Saúde. Diário de comunicação.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta 0

659: Eye-tracking y EEG técnicas para medición de Atención y parpadeo en niños con
autismo: una Revisión Sistemática. Miriam Armesto, Adriana Ávila y Manuel Peralbo
Resumen
El propósito del presente trabajo es llevar a cabo una revisión de los estudios científicos que se han
venido realizando sobre el procesamiento visual de los niños con autismo, en los cuales se emplean
técnicas de seguimiento ocular y/o EEG, centrándonos especialmente en la medición de la
atención y el parpadeo.
La revisión sistemática que se presenta ha seguido las directrices de la declaración PRISMA (Moher
et al., 2015). Para ello se han seleccionado publicaciones y artículos de las siguientes bases de datos
afines a la temática de estudio: Web of Science- Wos, PubMed, ScienceDirect, PsycINFO,
Medline y SCOPUS. En todas ellas se ha utilizado la combinación de varios descriptores: palabras
clave “autistic disorder”, “visual processing”, “attention”, “attencional blink”, “eye tracking”,
“EEG”, “child”. En la búsqueda se han incluido artículos publicados entre los años 2000 y 2019.
En los siguientes Idiomas: Inglés, Español, Italiano, Japonés y seleccionando los campos de
estudio de la Psicología y Neurociencia. La búsqueda se ha restringido a estudios realizados con
niños menores de 12 años.
Aplicados los criterios la muestra obtenida la conforman un total de 15 artículos. Estos arrojan
evidencia sobre la diferente forma en la que procesan la información visual los niños con autismo.
En este campo el eye-tracking ha supuesto una revolución. Estudios recientes Schultz et al (2011)
han sido capaces de demostrar -a través del rastreo ocular- que la inhibición del parpadeo podría
constituir una reacción adaptativa para minimizar la pérdida de información visual en niños
pequeños con autismo y de proporcionar información acerca de lo interesado que está en esa
información. Los investigadores son cada vez más conscientes de los beneficios y las posibilidades
de combinar el seguimiento ocular con EEG y otros equipos de registro neurofisiológico. Se
analizarán también estudios dónde se combinan ambas técnicas, y los problemas metodológicos
que presentan debido a la interferencia que estas técnicas pueden generar entre sí.
Hay que tener en cuenta posibles sesgos controlando factores externos y el contexto de la
experimentación. Se requiere de investigaciones que exploren el tema y en un futuro perfeccionar
las técnicas que contribuyan a mejorar el diagnóstico y la intervención.
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Palabras clave: Autistic disorder; Visual processing, Attention; Attentional blink ; Eye tracking;
EEG; Child
Día, hora y lugar de presentación: 9/4/2019 17:30:00 PM -- Planta 0

455: ¿QUÉ MIDE “TEORÍA DE LA MENTE” DE LA NEPSY-II? Aportación
de una nueva utilidad en el ámbito clínico/ Leyre Gambra, Nerea Crespo-Eguílaz
Resumen:
La teoría de la mente es una habilidad que permite atribuir ideas, deseos y creencias a los otros; y es
necesaria para entender, explicar o predecir el comportamiento de los demás y su intencionalidad.
El objetivo de esta investigación es analizar la tarea verbal de la subprueba “Teoría de la mente” de
la NEPSY II (TM-N), puesto que en nuestra experiencia clínica neuropsicológica parece no
discriminar a pacientes con trastorno del espectro del autismo (TEA).
Se aplica la TM-N a una muestra formada por un grupo control de 194 escolares de un centro
ordinario (76 varones y 118 niñas) y un grupo clínico de 41 pacientes de Neurología Pediátrica
afectos de: TEA nivel 1 (n=9); trastorno de aprendizaje procedimental o no verbal (TAP, n=22); y
trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH, n=10). Todos ellos con inteligencia
normal y edad comprendida entre 6-11 años.
A partir de la puntuación directa obtenida en TM-N, se comparan las medias entre los grupos
(ANOVA). No hay diferencias significativas entre los grupos control y TEA, ni entre el grupo
TEA y el resto de los grupos clínicos. Además, el análisis discriminante concluye que solo se
clasifican bien un 40% de los TEA y un 60, 8% de los controles.
En segundo lugar, se realiza un análisis factorial con los métodos “componentes principales” y
“rotación Varimax-Kaiser” (KMO=0, 86 y MSA=0, 71) y se obtienen 2 factores. Consideramos que
uno mide teoría de la mente (ítems 1, 2, 5, 6, 7 y 8) y el otro coherencia central (ítems 9, 11 y
12); esto es, la capacidad para integrar las partes en un todo y dotarlo de significado coherente. Se
eliminan los ítems que no se ven representados en ninguno de estos constructos. Se obtienen los
estadísticos descriptivos de estas dos nuevas variables en el grupo control como estadísticos
descriptivos de referencia de 6-11 años.
En el grupo clínico, corregimos el rendimiento de cada participante de acuerdo a estas dos nuevas
medidas; se tipifican las puntuaciones al compararlas con el grupo control de referencia. Se
obtienen así los perfiles de rendimiento y se comparan las medias intergrupo (ANOVA). En nuestra
variable Teoría de la mente, ahora sí se observan diferencias significativas entre el grupo control y
TEA-nivel I (p=.018) pero no entre el grupo control y los grupos TAP (p=.053) y TDAH (p=.917).
El déficit de esta función cognitiva en niños con TEA ha sido ampliamente estudiado y es una de
las teorías explicativas del autismo (Baron-Cohen y cols., 1985). En la nueva variable Coherencia
central se observan diferencias significativas entre los grupos control y TAP (p=.001) pero no entre
el grupo control y los grupos TEA (p=.926) y TDAH (p=.499). Estas dificultades en coherencia
central en el TAP también han sido descritas en la bibliografía (Crespo-Eguílaz y cols., 2012).
Esta nueva corrección e interpretación de la TM-N permite detectar las dificultades en teoría de la
mente respecto a escolares típicos. Además, aportamos un uso adicional de la prueba como medida
de coherencia central.
Palabras clave: autismo, teoría de la mente, coherencia central, TAP, TEA
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/1

456: DIFICULTADES EN COHERENCIA CENTRAL EN EL TRASTORNO
DE APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL-NO VERBAL/ Leyre Gambra, Nerea
Crespo-Eguílaz
Resumen:
La función de coherencia central es la tendencia que tiene el sistema cognitivo a integrar la
información en representaciones de alto nivel con significado. En la bibliografía mayoritariamente
se ha descrito la parte visual de la misma, no tanto la verbal (la cual está relacionada con algunas
dimensiones del uso pragmático del lenguaje). Ha sido estudiada principalmente en el autismo,
aunque hay evidencias que los pacientes con trastorno de aprendizaje procedimental (TAP),
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también denominado trastorno de aprendizaje no verbal, tienen dificultades en esta función
cognitiva (Crespo-Eguílaz y cols, 2012). Como no se dispone apenas de pruebas psicopedagógicas
para su evaluación, nuestro equipo diseñamos una que actualmente está en fase experimental
(Gambra y Cols., 2019)).
El objetivo de esta investigación es analizar el perfil neuropsicológico del TAP, analizando
concretamente esta función cognitiva.
La muestra está formada por 195 controles (76 varones y 119 niñas) y un grupo clínico formado
por 15 pacientes con TAP y déficit de atención (13 niños y 2 niñas) y 15 con trastorno por déficit
de atención e hiperactividad (TDAH; 10 niños y 5 niñas); todos ellos con inteligencia normal y de
edades comprendidas entre 6 y 11 años. Se les aplica la prueba de coherencia central (PCC)
diseñada.
La PCC evalúa cuatro dimensiones dentro de la coherencia central: absurdo verbal, partes-todo,
absurdo visual y verbal contextual. Disponemos de los estadísticos descriptivos de cada una de ellas
de 6 a 11 años y los utilizamos como grupo de referencia.
En los grupos clínicos se tipifican las puntuaciones y se obtienen los perfiles de rendimiento en
cada una de estas dimensiones. El grupo TAP rinde significativamente por debajo del grupo control
en todas ellas (p.05), mientras el grupo TDAH rinde dentro de la normalidad.
Se realiza ANOVA para ver las diferencias entre ambos grupos clínicos siendo significativas en
todas las dimensiones excepto en absurdo visual. Por otra parte, hay que tener en cuenta que
ambos grupos manifiestan déficit de atención, pero las dificultades señaladas sólo caracterizan al
TAP.
Por último, se realiza un análisis discriminante en los grupos control y TAP según el rendimiento
obtenido en la PCC y se concluye que la prueba clasifica correctamente al 76, 5% de estos
participantes.
A modo de conclusión, los alumnos afectos de TAP tienen dificultades en coherencia central y
éstas no son explicadas por el déficit de atención.
Palabras clave: coherencia central, TAP, TDAH
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/1

411: VARIACIÓN DEL PERFIL SENSORIAL DE ALUMNOS CON
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA ESCOLARIZADOS EN UN
CENTRO ORDINARIO VERSUS PERFIL SENSORIAL DE ALUMNOS
NEUROTÍPICOS./ Mercedes Ferrando Prieto, María Dolores Cárcel López
Resumen:
La Percepción sensorial se define como "el proceso neurológico que organiza la sensación del
propio cuerpo y del entorno y permite utilizar el cuerpo de manera efectiva dentro del entorno". La
forma de percibir los estímulos y reaccionar a ellos, influencia nuestras reacciones al ambiente que
nos rodea y por tanto nuestra relación con otros. Los trastornos del desarrollo como el autismo
(TEA) han sido ligados a una deficiencia en la percepción sensorial. Diferentes estudios
internacionales han indagado sobre las diferencias en percepción sensorial entre personas
neurotípicas y personas con TEA ( Tomchek, & Dunn, 2007; Kientz, & Dunn, 1997 ).
También se ha estudiado qué subtipos de perfiles sensoriales están más ligados a algunas
características del TEA (ej. Preferencias alimenticias, competencia social…). Sin embargo, estudios
similares no han sido realizados en España, por ello, el objetivo de nuestro trabajo es estudiar el
perfil de procesamiento sensorial en una muestra de alumnos con TEA de un colegio concertado de
la Región de Murcia que es preferente de alumnado con estas características (un 9’3% de alumnado
total del centro presenta esta patología). Para ello se han tomado una muestra total de 60
participantes de 6 a 18 años de edad;, de los cuales, 30 eran niños con TEA que mostraban
diferentes niveles de funcionamiento cognitivo. A todos se les administró la escala Perfil Sensorial-2
de Dunn (2014), que fue completada por sus profesores. Se trata de una prueba de 86 ítems
referidos a comportamientos del niño, los cuales se valoran según su frecuencia (Siempre,
frecuentemente, la mitad de las veces, ocasionalmente o no aplicable). Esta prueba ofrece tres
tipos de puntuaciones referidas a los sistemas sensoriales (Auditivo, visual, táctil, movimiento,
posición del cuerpo y oral); Patrón deprocesamiento sensorial (estilo buscador, evitador, sensitivo
o espectador). En su versión escolar también ofrece puntuaciones en cuatro factores referidos a: 1)
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si necesita ayudas externas para participar en el aprendizaje; 2) si muestra conciencia y atención en
su entorno de aprendizaje; 3) su tolerancia en el entorno y 4) su disposición a aprender.
Los análisis estadísticos se realizarán utilizando el programa SPSS v.24, utilizando la comparación
entre grupos con pruebas no paramétricas: U de Mann-Whitney para comparar el perfil sensorial de
niños con TEA vs. niños no con TEA; y el test de Kruskal-Wallis para estudiar las diferencias en el
perfil sensorial de niños con TEA dependiendo de su nivel de funcionamiento (altamente funcional,
inteligencia conservada y baja funcionalidad). Además se estudiarán diferencias atendiendo al
género de los participantes. Los resultados esperados están en línea con las investigaciones en el
ámbito internacional, por tanto deberíamos encontrar diferencias
estadísticamente significativas entre niños con TEA y niños que no sufran TEA.
Palabras clave: Trastorno del Espectro Autista, Perfil Sensorial, Procesamiento Sensorial,
Inclusión
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/1

519: Desenvolvimento de Habilidades Socioprofissionais em Indivíduos com Necessidades
Especiais: Avaliação de um programa de intervenção/ Glória Franco, Ana Sofia
Rodrigues, Rodrigues Nuno, Simone Telo
Resumen:
A transição para a vida adulta é um marco importante na vida de qualquer sujeito e, entre outros
desafios, implica a entrada no mundo do trabalho. Contudo, ainda se verifica uma baixa
empregabilidade na população com incapacidade, quer por barreiras existentes no meio, quer por
preconceitos. Tendo em conta que as habilidades sociais e socioprofissionais têm sido cada vez
mais valorizadas neste contexto, torna-se fundamental desenvolvê-las junto desta população, de
forma a aumentar a probabilidade de iniciarem a prática laboral. Posto isto, o presente estudo visa
perceber se o programa de intervenção “Sou Capaz – Programa de Desenvolvimento de
Habilidades Socioprofissionais” promove melhorias nas habilidades socioprofissionais destes
sujeitos, e se essas melhorias se mantêm ao longo do tempo.
Assim sendo, constitui-se uma amostra de 10 sujeitos institucionalizados numa IPSS do Funchal.
Esta investigação pressupõe um estudo de caso do tipo descritivo, recorrendo a uma abordagem
qualitativa, no qual se utilizou a metodologia multiple probe design. Foram aplicados dois
instrumentos: o Inventário de Habilidades Sociais (IHS) numa forma adaptada, e o Registo de
Observação de Habilidades Sociais Profissionais (ROHSP).
Palabras clave: incapacidade inteletual, necessidades especiais, habilidades sociais, habilidades
socioprofissionais,
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/4

544: IDENTIFICACIÓN E INTERVENCIÓN DE LA ALTA CAPACIDAD
INTELECTUAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO/ Ivana Iglesias González
Resumen:
Mi propuesta trata sobre la necesidad de una correcta identificación e intervención en el aula con
alumnado con altas capacidades intelectuales.
A menudo se cree que este tipo de alumnado por tener ejecuciones excepcionales no necesitan
atención educativa, pero nada m ás lejos de la realidad, este tipo de alumnado puede fracasar en
nuestro sistema educativo si no le proporcionamos la atención y herramientas adecuadas.
Por otra parte, la identificación desde el ámbito educativo, y más concretamente, desde la figura
del maestro/a, tutor/a será fundamental para orientar una correcta intervención educativa.
Palabras clave: identificación, intervención, desmotivación,
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/1

566: Transição para a vida pós escolar de alunos com dificuldade intelectual/ Maria do
Rosário Ferreira, Ana Paula Loução Martins, Ana Paula Silva Pereira
Resumen:
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Pretendo dar a conhecer o trabalho de doutoramento que realizei, no qual tive por finalidade o
estudo da transição para a vida pós-escolar de alunos com dificuldade intelectual. Aprofundei o
conhecimento que existe sobre dificuldade intelectual e sobre transição para a vida pós-escolar,
atendendo à concetualização atual, à operacionalização, às orientações nacionais e internacionais
que existem e aos desafios que se apresentam. Para o efeito, desenvolvi uma investigação movida
pelo paradigma naturalista, a qual assentou nas realidades percecionadas pelos participantes, os
alunos, as mães, e os profissionais, que considerei serem quem tinha conhecimento e experiência
sobre o tema e o podia desenvolver de forma compreensível e abrangente. Recolhi os dados através
de entrevistas semiestruturadas e de análise de documentos. Apresentei conhecimento adquirido em
três fases: sob a forma de três estudos de caso, sob a forma de cruzamento dessas perspetivas e sob
a forma de conclusões. Os resultados obtidos através das perspetivas dos participantes permitemme concluir vários aspetos relevantes em relação às vivências escolares os alunos e quanto às suas
vivências de transição para a vida pós-escolar. Nesta apresentação, proponho a apresentação dos
resultados obtidos, no tocante a essas vivências escolares e de transição dos alunos com dificuldade
intelectual
Palabras clave: Palavras-chave: Dificuldade Intelectual, Transição para a Vida Pós-escolar, Plano
Individual de Transição, Paradigma Naturalista
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/4

650: Transição para a Vida Adulta dos alunos com NEE: Percursos de formação no
sistema educativo português/ Luís Fânzeres, Anabela Cruz Santos, Sofia Santos
Resumen:
O processo de Transição para a Vida Adulta (TVA) de alunos com Necessidades Educativas
Especiais (NEE) assume-se de particular pertinência no panorama educativo nacional atual,
procurando responder às suas necessidades relativamente à promoção de aprendizagens
vocacionadas para uma vida adulta de qualidade. Esta investigação teve como finalidade
compreender as perceções e opiniões expressas pelos participantes, a exercer funções em escolas e
instituições, acerca dos percursos de formação no sistema educativo português, assim como
propostas eficazes para os alunos com NEE, com vista à sua inserção no mercado de trabalho da
importância da TVA no processo formativo destes alunos. O instrumento de recolha de dados
consistiu num questionário construído para o efeito, “Transição para a Vida Adulta de alunos com
Necessidades Educativas Especiais: Percursos de Formação no sistema educativo português”
(Fânzeres, Cruz-Santos & Santos, 2013), para se perceber as perceções dos participantes, tendo
sido aplicado a 616 profissionais (professores, técnicos, monitores e outros) de todo o país. Esta
amostra foi constituída por 467 participantes (81%) do género feminino e 149 (19%) do género
masculino, com tempo de serviço entre 16 e 20 anos, com idades compreendidas entre 40 e 49
anos dos quais 88.3% desenvolvem a sua atividade em estabelecimentos de rede pública e 43.3%
exercem a função de Professores de Educação Especial. Neste estudo, os participantes realçaram a
importância do processo de TVA no percurso escolar, destacando, no entanto, a necessidade de
uma maior articulação entre a escola e setor empresarial, de mais oferta de recursos especializados,
através da criação de uma rede de apoio que possibilite a todos os profissionais obter todos os
apoios e informações, ao nível da formação para a TVA, assim como alocação de outros técnicos
na Escola. Os participantes salientam igualmente que para o processo de TVA se assuma como um
itinerário de sucesso, na integração no mercado de trabalho dos alunos com NEE é imperativo
assegurar medidas concretas para a implementação da legislação existente, de forma a melhorar o
processo, devendo-se reequacionar condicionantes como a certificação profissional destes alunos
Destacam também a necessidade de maior colaboração da família e da comunidade local e de maior
participação do aluno e respeito pelas suas escolhas pessoais. Ao nível dos percursos de formação
Cursos de Educação e Formação (CEF) e Plano Individual de Transição (PIT), e de acordo com
todas as variáveis sociodemográficas, os participantes consideram estas ofertas eficazes,
mencionando, no entanto, que no âmbito das ofertas formativas e no que respeita à inserção no
mercado de trabalho, deveria existir uma maior articulação entre a escola e as entidades
empregadoras.
Palabras clave: Educação Especial; Transição para a Vida Adulta; Necessidades Educativas
Especiais; Plano Individual de Transição; Inserção no Mercado de Trabalho
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Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/4

590: A Prática Instrumental Orff como contributo para a Inclusão dos Alunos com
Perturbação Espetro do Autismo: Estudo de Caso/ Elisabete Gama, Ana Rodrigues da
Costa
Resumen:
A música é uma linguagem, uma forma de comunicar, que através de sons e silêncios tem a
capacidade de aproximar e de criar laços entre seres humanos, independentemente das suas
fragilidades ou da sua capacidade de comunicação. Faz parte do currículo do primeiro ciclo, na área
das Expressões, e como oferta nas atividades de enriquecimento curricular, sendo a prática
instrumental Orff um dos recursos/metodologias usados em sala de aula. Considerando que as
principais características da PEA se prendem com a presença de um desenvolvimento anormal
acentuado ou deficitário na comunicação social e interação entre pares, e revelando padrões de
comportamento, interesses e atividades restritos, repetitivos e estereotipados, entre outros,
consideramos pertinente perceber qual o impacto que a prática instrumental Orff exerce na inclusão
dos alunos com Perturbação do Espectro do Autismo. Participaram neste estudo 10 crianças, 5 do
sexo feminino e 5 do sexo masculino, do 2º ano de escolaridade, do 1º ciclo do Ensino Básico,
sendo que uma das crianças do sexo masculino tinha o diagnóstico de PEA. As outras crianças
foram escolhidas aleatoriamente na turma, com idades compreendidas entre os 7 e os 9 anos.
Assim, neste estudo temos como objetivos compreender se a se a prática instrumental promove a
inclusão dos alunos com PEA na sala de aula e aferir se a prática instrumental Orff fomenta a
interação social entre colegas ao longo das sessões práticas (aulas de musica com utilização da
prática instrumental Orff). Utilizamos uma abordagem de cariz qualitativo, emergindo a
Investigação-Ação como a metodologia central da investigação. Os materiais utilizados foram testes
sociométricos aplicados antes, durante e após as sessões práticas, entrevistas efetuadas ao
participante e aos colegas, grelha de observação direta. Após solicitarmos todas as autorizações
necessárias (escola, pais) foram efetuadas 10 sessões, onde desenvolvemos a prática instrumental
Orff, recorrendo aos instrumentos de madeira, pele e metal. Os instrumentos eram atribuídos aos
alunos e com eles os participantes acompanhavam as cinco músicas clássicas propostas. Quanto aos
resultados a prática Instrumental ORFF é uma mais-valia para a inclusão dos alunos com
Perturbação do Espetro do Autismo, dado que ao longo das sessões práticas foi observado e
registado um notório crescimento do à-vontade e da interação entre todos os elementos do grupo.
Os jogos musicais e o trabalho musical Orff desenvolvidos contribuíram para aprimorar o
desenvolvimento pessoal e social do aluno com PEA mas também dos colegas que participaram,
ampliando a compreensão e o respeito entre eles, e concomitantemente proporcionando uma
convivência harmoniosa. A música conseguiu atenuar e superar consideravelmente algumas
barreiras apresentadas inicialmente. A relação entre pares foi incontestavelmente fortalecida pela
prática instrumental, onde foi fomentada a partilha, a comunicação a interação e entreajuda. Esta
investigação reforçou a ideia que a escola deve incluir e proporcionar a todos os alunos experiências
que fomentem a socialização, o respeito, a harmonia entre pares.
Palabras clave: Perturbação Espectro Autismo; Música; Prática Instrumental ORFF
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/4

597: A música e a Perturbação do Espectro de Autismo: as sessões de prática
instrumental ORFF/ Elisabete Gama, Ana Rodrigues da Costa
Resumen:
Sendo a música uma forma de arte que, como todas as outras artes, tem a capacidade de
proporcionar sensações e emoções e ajudar a desenvolver e a criar competências em quem a pratica,
tornou-se interessante perceber de que forma a música poderá ajudar na inclusão das crianças com
Perturbação do Espetro do Autismo e conhecer as reações que a mesma provoca nestas crianças.
Assim, proposemo-nos efetuar um estudo exploratório no sentido de compreendermos se a
música, especialmente a prática instrumental Orff , promove a melhoria da interação social.
Como objetivos temo: avaliar se a prática instrumental Orff fomenta a interação social entre pares
na aula de ensino regular e observar se a interação social entre pares melhora no recreio. O nosso
240

participante é uma criança com o diagnóstico de PEA, inserido num grupo de 9 crianças,
escolhidas aleatoriamente na turma do ensino regular.
Os materiais utilizados foram testes
sociométricos aplicados antes, durante e após as sessões práticas, entrevistas efetuadas ao
participante e aos colegas, grelha de observação direta e um programa de 10 sessões de aulas de
música extra-curriculares. Após solicitarmos todas as autorizações necessárias (escola, pais) foram
efetuadas 10 sessões, onde desenvolvemos a prática instrumental Orff, recorrendo aos
instrumentos de madeira, pele e metal. Os instrumentos eram atribuídos aos alunos e com eles os
participantes acompanhavam as cinco músicas clássicas propostas. Nesta comunicação irão ser
descritos os objetivos, recursos/materiais, atividades, desenvolvidas ao longo das sessões assim
como todos os materiais utilizados para aferir/avaliar a consecução dos objetivos do estudo. Os
resultados demonstram uma melhoria acentuada nas interações sociais quer na aula de ensino
regular quer no recreio não só com os pares do grupo constituinte das sessões de prática
instrumental Orff como com os pares da turma do ensino regular. Tendo em consideração todos os
resultados obtidos, pode-se concluir e comprovar que a prática instrumental Orff contribui
eficazmente para inclusão dos alunos com Perturbação do Espetro do Autismo. A relação entre
pares foi incontestavelmente fortalecida pela prática instrumental, onde foi fomentada a partilha, a
comunicação a interação e entreajuda. Assim, os objetivos foram alcançados e deles resultaram
conclusões bastante satisfatórias.
Palabras clave: Perturbação Espectro Autismo; Música; Prática Instrumental Orff; Competências
sociais
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/4

599: Narrativas pessoais escritas elaboradas por um estudante com deficiência intelectual
por meio de um programa de ensino metatextual/ Ana Paula Zaboroski Ana Paula,
Jáima Pinheiro de Oliveira Jáima
Resumen:
O objetivo foi verificar o desempenho na produção de narrativas pessoais escritas por um estudante
com deficiência intelectual no decorrer da realização de um programa de ensino metatextual.
Participaram a professora Cristina que atua há 13 anos no Atendimento Educacional Especializado
(AEE) e o estudante Danilo com 9 anos de idade, diagnosticado com deficiência intelectual,
matriculado em 2018 no 3º ano do Ensino Fundamental e, em março deste mesmo ano começou a
frequentar três vezes na semana o AEE. A pesquisa foi realizada nas dependências da sala de
recursos multifuncionais, onde ocorre o AEE, em uma escola municipal de uma cidade do
Centro-Oeste do Estado do Paraná/Brasil. A implementação do programa de ensino metatextual
foi caracterizada pelo delineamento experimental linha de base múltipla intrassujeitos associada ao
critério móvel. Entretanto, neste trabalho, será apresentado o desempenho de apenas um
estudante, configurando um recorte da pesquisa. A pesquisadora apresentou e orientou a
professora acerca dos objetivos e atividades metatextuais da sequência didática do programa de
ensino, o qual foi implementado pela professora com o estudante uma vez por semana durante 13
semanas. O foco foi a consciência metatextual voltada aos aspectos macrolinguísticos da estrutura e
organização do tipo textual narrativo. A sequência didática foi constituída por 12 fases que
estabeleciam a habilidade alvo e o critério de desempenho para a narrativa pessoal escrita daquela
sessão de acordo com o elemento da história ensinado por meio das estratégias metatextuais com
instruções explícitas, tendo como recurso dez figuras em sequência imantadas da história de
Chapeuzinho Vermelho. As fases envolviam os elementos da narrativa: cenário, tema, enredo e
resolução. Tanto na condição de linha de base quanto na experimental a análise das narrativas
considerou a presença ou ausência e a organização com articulação entre os elementos na narração
dos fatos ocorridos na história. Danilo apresentou estabilidade na linha de base após três sessões,
sendo sua produção escrita caracterizada por descrição de ações, ausência de título e paragrafação.
Com a progressão das sessões do programa de ensino o estudante elaborou narrativas pessoais
escritas com todos os elementos que compõem a narrativa. Entretanto, apesar de haver
organização não há articulação entre os elementos da história, de forma que as frases soltas
contendo a informação principal de cada elemento, não expressam de maneira clara os fatos
ocorridos na história. A partir da 3ª semana houve paragrafação e elaboração coerente do título. O
estudante sempre necessitou de ajuda parcial da professora, a qual apontava para os materiais de
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apoio que demonstravam a sequência e a descrição de cada elemento presente na narrativa, a partir
dos quais e, também, do desenho que representava a sua história, Danilo elaborava a sua narrativa
escrita. Conclui-se que o programa de ensino metatextual favorece a produção de narrativas
pessoais escritas com a presença e organização de todos os elementos que constituem a história.
Sugere-se para pesquisas futuras investigar outras estratégias de ensino que auxiliem estes
estudantes a realizar a articulação entre os elementos na narração dos fatos ocorridos na história.
Palabras clave: Educação Especial, deficiência intelectual, prática pedagógica, escrita, programa
de ensino metatextual.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/4

602: Prática pedagógica com um estudante com deficiência intelectual: ensino colaborativo
entre professoras da sala comum e do Atendimento Educacional Especializado?/ Ana
Paula Zaboroski Ana Paula, Maria Amelia Ingles Maria Amelia, Jáima Pinheiro de
Oliveira Jáima
Resumen:
Os objetivos consistiram em identificar os recursos pedagógicos e as estratégias de ensino utilizadas
para trabalhar a produção de narrativas escritas com um estudante com deficiência intelectual e,
também, a frequência e a sistematização com a qual ocorre o diálogo entre as professoras da sala
comum e do Atendimento Educacional Especializado (AEE). Participaram da pesquisa duas
professoras que atuam em uma escola municipal de uma cidade do Centro-Oeste do Estado do
Paraná/Brasil. A professora Cristina atua há 13 anos no AEE e a professora Isabel leciona há dois
anos na sala comum e, ambas acompanham o estudante Danilo com 9 anos de idade,
diagnosticado com deficiência intelectual, matriculado em 2018 no 3º ano do Ensino Fundamental
e, em março deste mesmo ano começou a frequentar três vezes na semana o AEE. A pesquisa foi
realizada por meio de entrevista individual semiestruturada, a qual foi audiogravada e observação
da prática pedagógica que foi videogravada. Os dados obtidos foram citados e codificados pelo
software Atlas.ti versão 8 Windows para posterior análise de conteúdo pela pesquisadora.
Identifica-se que as professoras usam recursos e estratégias semelhantes para ensinar a elaboração
da narrativa escrita ao estudante com deficiência intelectual. Ambas utilizam livros de literatura,
figuras e vídeos de histórias. Isabel também faz uso de textos de vários assuntos de interesse do
estudante. As estratégias de ensino envolviam: apresentar ou organizar a sequência da história;
realizar a leitura ou a narrativa oral; diálogo entre as professoras e os estudantes sobre a história;
reconto e, por fim, a reprodução escrita da história ou a produção a partir de um assunto
proposto. As instruções em relação à estrutura da narrativa são gerais e não são explícitas,
remetendo-se aos conceitos início, meio e fim da história. Verifica-se que o diálogo entre as
professoras não é frequente e quando ocorre geralmente é no momento do recreio ou no horário
de hora atividade, porém é necessário flexibilização, pois as horas atividades não são em dias
comuns. Nota-se que estabelecem uma relação superficial, a qual não configura na realização do
ensino colaborativo, apesar de a professora Cristina mencionar que o realiza, bem como as
atividades trabalhadas com o estudante não são elaboradas em conjunto. Conclui-se que para haver
compreensão e produção de narrativa escrita pelo estudante com deficiência intelectual são
necessárias estratégias de ensino com instruções explícitas sobre a organização dos elementos que
compõem a estrutura da narrativa. O ensino colaborativo configura-se em uma estratégia,
entretanto, a colaboração entre as professoras Cristina e Isabel encontra-se no estágio inicial de
colaboração. Sugere-se que pesquisas futuras desenvolvam juntamente com os professores
programas de ensino ou intervenções que favoreçam a elaboração de narrativas escritas por estes
estudantes. Seria interessante também que os gestores das instituições educacionais e as políticas
públicas viabilizassem o diálogo entre os professores a fim de possibilitar o ensino colaborativo,
uma vez que, os professores precisam vivenciar alguns estágios até alcançarem o objetivo e
atingirem verdadeiramente a colaboração. Esse processo envolve tempo, sendo uma das
dificuldades em estabelecer o ensino colaborativo.
Palabras clave: Educação Especial, deficiência intelectual, prática pedagógica, escrita, ensino
colaborativo.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/4
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607: INCLUSÃO EDUCACIONAL E OS DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA NO BRASIL/ Miranda Theresinha
Resumen:
Este trabalho busca estabelecer um diálogo entre a inclusão da pessoa com deficiência e os
Direitos Humanos, partindo de uma concepção histórica até a atual Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2015. Questiona-se, no entanto, se existe equidade para
assegurar o direito das pessoas com deficiência, pois embora se observem avanços do aparato legal,
não significa que a legislação tenha conseguido alterar a prática no cotidiano das escolas para a
inclusão da pessoa com deficiência. Este estudo, portanto, busca investigar como os direitos estão
assegurados na legislação em relação ao atendimento às necessidades educativas especiais das
pessoas com deficiência e a repercussão na prática escolar. Aponta os principais tratados
internacionais a respeito da temática com a intenção de revelar que o paradigma educacional
inclusivo tem como alicerce a evolução da discussão sobre os Direitos Humanos, levando em
conta a relação com a Educação Especial. Em um segundo momento, o foco recai sobre os
avanços e desafios da Legislação Brasileira e os resultados de pesquisas que retratam a prática para
uma construção do modelo educacional inclusivo. No Brasil, há uma vasta regulamentação na área
educacional, programas governamentais e detalhadas normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) sobre acessibilidade, o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) e o
Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência – Viver sem Limites - que ilustram
algumas dos importantes e ambiciosas articulações intergovernamentais na área. No entanto, as
políticas públicas nacionais para as pessoas com deficiência são muitas vezes fragmentadas ou
confinadas a entes públicos, o que ganha contornos ainda mais complexos se l em conta o arranjo
federativo brasileiro e as responsabilidades da União, Estados e Municípios. Ainda, persiste um
grande hiato entre o que estipula a lei e o que de fato é realizado no campo da inclusão das pessoas
com deficiência no Brasil.
Palabras clave: Pessoa com Deficiência; Direitos Humanos; Inclusão Educacional
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/4

12: POLÍTICAS Y REFORMAS DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR
7: Estímulo à Criatividade no Contexto da Pós-graduação/ Denise de Souza Fleith
Resumen:
Diante de um cenário contemporâneo complexo, marcado por crises, dilemas, contradições e
rápidas mudanças, a habilidade para criar tornou-se uma peça chave para indivíduos e sociedades.
Nos dias atuais, criatividade é uma necessidade, pois auxilia o indivíduo a responder de forma
produtiva e apropriada aos desafios e dificuldades enfrentadas tanto na vida pessoal quanto
profissional. Neste sentido, a escola ela é vista como um contexto privilegiado de oportunidades a
serem desenvolvidas. Como é nesse ambiente que os indivíduos passam grande parte de suas vidas,
faz sentido que vários autores sublinhem a importância da implementação de competências
criativas, em diversos domínios do saber, ao longo do percurso escolar. No Brasil, a maior parte
dos estudos realizados tem sido conduzidos no contexto da educação fundamental, em
comparação às pesquisas realizadas na educação superior. No cenário da pós-graduação,
especialmente, são escassos as pesquisas acerca da criatividade. Estudiosos defendem a necessidade
de uma pós-graduação criativa, pois a sociedade depende de ideias inovadoras para sobreviver e
avançar. Destaca-se, ainda, que a pós-graduação tem como metas a geração de pesquisadores
criativos e a produção de teses que tragam contribuições originais às áreas de conhecimentos. Esta
pesquisa teve como objetivo examinar o papel da criatividade no contexto da pós-graduação
brasileira sob a ótica de estudantes e professores. Foram conduzidas entrevistas semiestruturadas
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com seis discentes e seis docentes de pós-graduação de uma universidade particular e uma pública
das áreas de Humanidades, Exatas e Ciências da Vida. Entre os tópicos abordados salientam-se:
relevância da criatividade no contexto social, profissional e da pós-graduação, características do
professor e do estudante criativo na pós-graduação, concepção de criatividade e práticas favoráveis
e inibidoras à criatividade na pós-graduação. Para análise dos dados, utilizou-se a Teoria
Fundamentada nos Dados. Constatou-se que tanto estudantes como professores reconheceram a
relevância da criatividade seja no âmbito acadêmico, na produção científica ou mesmo na vida
cotidiana. No entanto, percebe-se que enquanto os professores deram mais ênfase à importância
da criatividade para o avanço do fazer científico, os estudantes ressaltaram sua relevância para a
resolução de problemas no dia a dia e para o progresso da sociedade. Os participantes foram
unânimes em afirmar que a criatividade está ligada a novas formas de solucionar problemas.
Conceitos como inovação, criação e originalidade foram mencionados por todos os estudantes e
professores. Quanto ao perfil do professor e do aluno criativos, as características citadas pelos
participantes foram motivação, questionamento e curiosidade. Parcerias, trabalho em equipe,
diferentes estratégias de ensino e interdisciplinaridade foram apontados por eles como fatores
promotores da criatividade. Por outro lado, avaliação da pós-graduação, aulas repetitivas e
burocracia para realizar projetos foram barreiras à criatividade mencionadas pelos participantes. Os
resultados deste estudo podem contribuir para a formulação e/ou revisão de políticas públicas
educacionais promotoras do desenvolvimento da criatividade no contexto da pós-graduação.
Palabras clave: criatividade, pós-graduação, educação superior, práticas pedagógicas
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/4

53: ¿Qué conoce el alumnado de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia
sobre tutoría universitaria?/ Cristina González Lorente, Mirian Martínez Juárez, Javier
Pérez Cusó, Natalia González Morga, Pilar Martínez Clares
Resumen:
Hace ya una década de la implantación de los títulos de Grado en las universidades españolas. La
tutoría universitaria se encontraba entre las novedades de la reforma, sobre todo, por su escasa
tradición en la Educación Superior hasta ese momento.
A día de hoy, la tutoría tiene cierto recorrido en el ámbito universitario, aunque su desarrollo
todavía dista de su concepción. A pesar del avance normativo, teórico y empírico de los últimos
años, la implantación de este proceso orientador en las aulas universitarias resulta complejo. La
tutoría (de carrera) implica el acompañamiento del alumnado desde el ingreso en sus estudios
universitarios hasta la finalización, a partir de la consideración de múltiples factores no sólo de
carácter académico, sino también personal, social y profesional.
Para saber hasta qué punto se ha avanzado en ese continuo en el que la tutoría se desarrolla como
una acción puntual o como un proceso continuo, planificado, sistemático y coordinado, en este
trabajo se plantean los siguientes objetivos: 1) analizar el conocimiento que tiene el alumnado de la
Facultad de Educación de la Universidad de Murcia sobre la tutoría universitaria y 2) conocer el
desarrollo de la misma a partir de la percepción de los propios estudiantes.
El enfoque metodológico del presente estudio es cuantitativo, con un diseño de investigación de
tipo descriptivo y transversal. Como técnica de investigación, se utiliza la encuesta, siendo el
instrumento de recogida de información un cuestionario diseñado ad hoc y denominado
“Cuestionario sobre Tutoría Universitaria para Alumnos” (CUSTUA). En total participan 622
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, a través de un muestreo
aleatorio simple. El análisis e interpretación de los datos cuantitativos se realiza a través del
programa estadístico SPSS v23.
Los resultados muestran diferentes niveles de conocimiento sobre la tutoría universitaria entre el
alumnado. Estas diferencias son significativas respecto al curso, la titulación y su situación laboral,
pero, en ningún caso, el conocimiento del Plan de Acción Tutorial del centro supera el aprobado
(en una escala de valoración de uno a diez). Por otra parte, destaca el alto porcentaje de estudiantes
que manifiestan no realizar ninguna sesión de tutoría durante el año académico, hecho que varía en
relación al curso y a la titulación.
La primera conclusión que se extrae de estos resultados es el importante desconocimiento de la
tutoría universitaria por parte del alumnado; pero, al señalar también su escaso desarrollo, cabe
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preguntarse si ese desconocimiento es fruto de una escasa implementación que evita que el
alumnado perciba sus posibilidades. Si la tutoría se plantea como una o dos sesiones a lo largo del
curso, carentes de contenido, en las que se recogen las opiniones del alumnado en relación a la
marcha del curso, más que un proceso orientador se está llevando a cabo una acción puntual en la
que la tutoría queda reducida a recoger las quejas de los estudiantes, por lo que cabe preguntarse,
¿es este el acompañamiento que pretendemos proporcionar al alumnado?
Palabras clave: Tutoría Universitaria, Educación Superior, Plan de Acción Tutorial, Calidad
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/4

56: El Título electrónico universitario en España. Una medida necesaria e inevitable en el
EEES/ Manuel Ángel Rodríguez Ruano
Resumen:
La incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a prácticamente todos
los espacios de la actividad humana, han hecho familiares para nosotros expresiones difícilmente
comprensibles algunas décadas atrás: comercio electrónico, certificado digital, e-factura o, más
tardíamente, administración electrónica.
Respecto a esta última, la Ley 39/2015 propició un cambio de enfoque en la relación entre
ciudadanía y administración pública, que, además de contribuir a la sostenibilidad del planeta, por
la eliminación progresiva del papel, mejoraría dicha relación, en el sentido de que economizaría
tiempo en las gestiones, incrementaría la seguridad de los datos al reducir los canales de
comunicación y generaría una mayor sensación de control en el administrado sobre sus trámites, al
permitirle un acceso asíncrono a ellos. Y, en general, así ha sucedido en buena parte de los
entornos administrativos, tanto a nivel estatal como local, donde -desde hace años- el único canal
de comunicación de la administración con los administrados se da exclusivamente a través de
medios electrónicos: la declaración de la renta, la matrícula en estudios universitarios o las notas al
móvil son tan solo algunos ejemplos.
Sin embargo, en el ámbito de la educación superior, algunos actos administrativos han
permanecido hasta hoy ajenos a la influencia digital, y uno de ellos es la expedición de los títulos
universitarios oficiales, cuya regulación es competencia exclusiva del Estado en virtud de lo
dispuesto en el artículo 149.1.30 de la Constitución Española. La expedición de los títulos
universitarios oficiales está regulada por el RD 1002/2010, que indica que estos solo pueden
entregarse a los egresados y egresadas impresos en un soporte documental físico, aunque con una
serie de características técnicas recogidas en la misma norma.
El retraso español en la implementación del Título universitario oficial electrónico tiene
consecuencias más allá de las meramente logísticas, y algunas de ellas relativas a la seguridad de los
documentos, como han denunciado recientemente algunas universidades e hicieron públicas
diversos medios de comunicación.
Lo que pretendemos en este trabajo es dibujar el escenario en el que debe encontrar su hueco el
Título universitario oficial electrónico, entre cuyas ventajas, además de las obvias como su
expedición casi inmediata, la imposibilidad de extraviarlo o la dificultad de falsificarlo, se contaría
el abaratamiento considerable de su coste, tanto para las universidades como para los alumnos
egresados.
Por otra parte, el Título electrónico, merced a su interoperabilidad, permitirá que instituciones
públicas y privadas, colegios profesionales o empresas puedan comprobar con tan solo un clic la
autenticidad del título que alguien pretende utilizar para acreditar su nivel académico, bien sea para
acceder a otros estudios, obtener una beca, conseguir un determinado puesto de trabajo, etc.
Palabras clave: acreditación académica, administración electrónica, expedición de títulos
universitarios, interoperabilidad
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/4

123: AS RESSIGNIFICAÇÕES DO CURRÍCULO NO PROCESSO DE
BOLONHA E O IM(PACTO) NA EMPREGABILIDADE/ Geyza D`Ávila
Arruda Geyza D`Ávila, José Augusto Brito Pacheco Pacheco, Alfredo Macedo Gomes
Alfredo Gomes
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Resumen:
A definição de ressignificar é o que preconiza esse trabalho, descrevendo os novos olhares que
pairam sobre o currículo pós o Processo de Bolonha, bem como a despersonificação da sua
essência. O Trabalho visa entender a materialização desse “novo” currículo nos índices da
empregabilidade ocorridos antes e pós o Processo de Bolonha, através de um estudo comparativo
na República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. Os métodos teórico e empírico, serão
usados no desenvolvimeno da pesquisa, ou seja, observação, documentação, pesquisa
bibliográfica, entrevistas e questionários. O Estudo inicial sobre o tema é, principalmente,
conceitual e focado em entender melhor a inquietação dessa identidade distorcida. Tomando como
ponto de partida a existência de um hiato nas premissas básicas do Processo de Bolonha,
implementado no Brasil em Portugal, para sua proposta de empregabilidade, no qual o estudo visa
analisar o desenvolvimento curricular nos documentos oficiais pesquisados, no âmbito dos dois
países supramencionado, bem como compreender as possíveis lacunas presentes nas propostas de
organização curricular no contexto do Processo de Bolonha, em termos de empregabilidade do
estudante. Especificamente, os objetivos que orientam o estudo são: i) Debater a problemática do
Processo de Bolonha, nas comunidades Luso-Brasileira, na base da relação da organização
curricular/empregabilidade; ii) Identificar a sistematização curricular das instituições de ensino
superior do Brasil e Portugal em cursos de Administração e Gestão; iii) Caracterizar o perfil do
estudante nos cursos organizados curricularmente pelos parâmetros da Declaração de Bolonha em
termos de empregabilidade; iv Estudar perspetivas dos responsáveis pelas instituições de ensino
superior (diretores e coordenadores de cursos) e de professores e estudantes sobre a
empregabilidade no contexto do Processo de Bolonha; v) Estudar as perspectivas dos empresários
sobre a empregabilidade no contexto do Processo de Bolonha.
Os dados serão recolhidos através de análise documental e inquérito por entrevista. Os sujeitos do
estudo serão diretores, coordenadores e estudantes dos cursos de Adminstração e Gestão da
Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade do Minho estando estes últimos em fase de
conclusão do ensino superior nas respectivas instituições. As perspectivas dos empresários serão
estudadas através das demandas de empregos aos orgãos CIEE (Centro de Integração Empresa
Escola) no Brasil e GIP (Gabinete de Inserção Profissional) em Portugal. Os resultados da pesquisa
têm seu mérito por se tratar de conhecimentos produzidos no âmbito do desenvolvimento do
Processo de Bolonha e ser relevante no contexto profissional e sua interlocução com questões
sociais dos dois países.
Palabras clave: Processo de Bolonha, desenvolvimento curricular, empregabilidade
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/4

136: Plagio académico: medidas para evitarlo desde la perspectiva del alumnado
universitario/ Luisa Losada Puente, Jesús Miguel Muñoz Cantero, Nuria Rebollo
Quintela
Resumen:
El plagio representa uno de los principales exponentes de la falta de integridad ética que se
manifiesta en el ámbito educativo. La Universidad no puede quedarse al margen de estos aspectos
ya que las prácticas deshonestas atentan contra la propiedad intelectual de las personas y vulneran
los derechos de autoría, a la vez que atacan los principios del Espacio Europeo de Educación
Superior: aprendizaje centrado en competencias, aprendizaje significativo y autorregulado del
alumnado, … en definitiva, la formación integral del individuo. Es por ello que las Instituciones de
Educación Superior están apostando por actuaciones encaminadas a erradicar este tipo de prácticas
deshonestas, principalmente, a través de tres vías. La primera de ellas responde a una perspectiva
de tipo preventivo, es decir, impartir formación al alumnado sobre el uso de normas de estilo para
la fundamentación de sus trabajos académicos. La segunda de ellas centrada en medidas
organizativas que comprenden la elaboración de normativas y organización curricular. Y por último,
las medidas coercitivas orientadas al diseño de protocolos de actuación y aplicación de programas
de detección de plagio.
Para la puesta en marcha de estas actuaciones, se hace necesario conocer de manera directa la
perspectiva del alumnado como uno de los principales agentes implicados. Es por ello que la
presente investigación tiene como objetivo determinar cuáles son las medidas propuestas por el
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alumnado para evitar el plagio en la realización de trabajos académicos. En concreto, la muestra
está formada por 695 discentes de los títulos de Grado de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidade da Coruña: Grado en Educación Infantil, Grado en Educación Primaria, Grado
en Educación Social y Logopedia. Se les aplicó el Cuestionario para la detección de coincidencias en
trabajos académicos (CUDECO), instrumento validado en investigaciones anteriores con
alumnado del Sistema Universitario de Galicia, en el cual se incluye una pregunta abierta de
carácter cualitativo sobre su opinión acerca de las posibles formas de evitar el plagio académico en
el contexto universitario.
Los resultados encontrados son dispares, siendo que gran parte de las respuestas dadas por los/las
estudiantes se centran en medidas a desarrollar por las Universidades, que van desde actuaciones
represivas tales como sanciones de tipo académico y/o económico hasta medidas preventivas y
organizativas; esto es, ampliando la formación recibida sobre la búsqueda de fuentes documentales
y estilos de citación, destinar tiempo de aula a la elaboración y seguimiento de los trabajos
académicos, modificar el tipo de tareas solicitadas al alumnado, … Por otro lado, son escasas las
ocasiones en las que el alumnado refiera que la erradicación del plagio es un aspecto que pueda
recaer en él, aprendiendo a realizar búsquedas sistemáticas de fuentes bibliográficas de carácter
científico, elaborando un correcto parafraseo o dedicándole mayor tiempo a la elaboración de los
trabajos académicos.
Podemos concluir que la perspectiva del alumnado se centra en atribuir la responsabilidad sobre la
evitación del plagio académico a factores externos: profesorado,
medidas sancionadoras,
simplificación de las normas de estilo, . .. frente a la autorregulación de sus aprendizajes.
Palabras clave: Plagio; Integridad académica; Educación Superior; Políticas Educativas
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/4

175:
UNIVERSIDADES
E
TERRITÓRIOS:
UMA
DIDÁTICA
SOCIALMENTE RESPONSÁVEL?/ José Carlos Bravo Nico, Lurdes Pratas Nico
Resumen:
O território é uma variável incontornável da circunstância de qualquer universidade. É no território
que esta se inscreve e desenvolve a sua atividade. É, frequentemente, no território que encontra a
base demográfica que a sustenta e os parceiros com quem concretiza algumas das principais redes
de trabalho em que participa. É o território que, por vezes, sustenta a diferenciação das
universidades quando estas aproveitam as especificidades dos contextos geográficos, sociais,
humanos e culturais e os incorporam nas suas fileiras diferenciadas de investigação científica,
qualificação e extensão. O território é, pois, fator de desenvolvimento das universidades e uma das
suas mais estruturantes dimensões. Esta realidade é ainda mais relevante nos casos das
universidades localizadas em territórios de baixa densidade e mais afastadas, geográfica, social e
politicamente, dos territórios com maior densidade demográfica e maior protagonismo social e
político.
A Universidade de Évora, localizada na região Alentejo/Portugal, é uma instituição de ensino
superior com uma particular relação com um território, caracterizado por uma dimensão relativa
considerável, no contexto português, uma baixa densidade demográfica e uma realidade
económica que revela alguma desvantagem, quando comparada com outras regiões portuguesas.
Neste contexto, na presente comunicação, apresentam-se os resultados de um projeto de extensão
da Universidade de Évora: a Universidade Popular Túlio Espanca, espaço de educação não formal
aberto à participação da população da região.
A Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora é, atualmente, uma rede educativa,
não formal, intergeracional e de base popular, estruturada numa rede de sete polos em seis
concelhos do Alentejo e na qual participam, em atividades educativas, professores, estudantes,
funcionários da academia eborense e cidadãos oriundos de múltiplos locais do território alentejano.
A Universidade Popular Túlio Espanca assume, como modelo pedagógico, a concretização de
uma didática socialmente responsável assente na valorização do conhecimento académico e do
conhecimento experiencial e na valorização dos recursos endógenos da região e das suas
instituições mais representativas.
Palabras clave: Universidades, Territórios, Responsabilidade Social
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/4
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179: El plagio en la educación superior: estudio estadístico textual de las opiniones del
alumnado/ Camilo Isaac Ocampo Gómez, José Antonio Sarmiento Campos, Alberto José
Barreira Arias, Dolores Castro Pais, Pablo Rodríguez Álvarez
Resumen:
En la actualidad las prácticas deshonestas y, en particular, el plagio, constituyen un importante
problema en la enseñanza universitaria, requiriéndose para resolverlo urgentes y fundadas
actuaciones.
Materias como los trabajos de fin de grado (TFG) y de fin de máster (TFM), junto con el uso
universal de las nuevas tecnologías y el acceso a la información en general, así como a la que
pueden proporcionar las revistas científicas, cada vez de mayor disponibilidad, favorecen este
fenómeno del plagio.
El estudio que se presenta forma parte de un proyecto de investigación que se realiza con una
amplia muestra del alumnado del sistema universitario de Galicia y cuyo principal instrumento de
recogida de datos es el Cuestionario de atribuciones para la detección de coincidencias en trabajos
académicos (CUDECU).
En el presente estudio se pretende (objetivo) llevar a cabo un análisis del contenido de las
respuestas dadas por el alumnado participante a la pregunta “¿Cómo crees que se puede evitar el
plagio?” Pregunta que forma parte del ya citado CUDECU
La muestra la conforman 390 estudiantes de los cuatro grados que se imparten en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Vigo. De ellos respondieron 250 personas a la
cuestión planteada.
El método de análisis utilizado es la estadística textual. Las técnicas empleadas son la clasificación
jerárquica descendente y el análisis factorial de correspondencias.
Los resultados muestran que son tres los grupos en los que pueden clasificarse el 78, 5% de los
segmentos de texto analizado. El primer grupo incluye las respuestas que se refieren a los trabajos
académicos, la problemática ética asociada a los mismos y las posibles causas de plagio. En el
segundo grupo se hallan respuestas centradas en la normativa sobre citación, especialmente las
normas APA. En el tercero se encuentran aquéllas que se focalizan en la correcta citación y en las
posibles soluciones para minimizar la práctica del plagio.
El análisis de correspondencias nos muestra diferencias textuales en las respuestas, tanto en
función de los estudios como del género.
Entre las conclusiones cabe destacar que el alumnado manifiesta poseer poca formación y escasos
recursos que le posibiliten evitar el plagio. De este desconocimiento, unido a la poca experiencia y
escasa tradición a la hora de citar, junto con el cambio metodológico derivado de la implantación
del EEES emerge un contexto propicio para el desarrollo de conductas académicamente
deshonestas. Una posible solución pasa por cambiar tal contexto, posiblemente a través de una
formación específica tanto en los estudios postobligatorios como en los universitarios,
principalmente en los dos primeros años del grado.
Palabras clave: Plagio, citas, referencias, normas APA
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/4

142: PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO SOBRE EL USO DE LAS CITAS
EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS/ Jesús Miguel Muñoz
Cantero, Eva María Espiñeira Bellón
Resumen:
El plagio, en las instituciones de Educación Superior, se ha convertido en un elemento que
vulnera la integridad académica. Esta deshonestidad se expresa a través de diferentes prácticas,
entre ellas, la forma en la que el alumnado realiza la citación de fuentes; así, el plagio se establece
de manera voluntaria (cuando la persona que lo comete, sabe que lo está realizando) o involuntaria
(normalmente porque desconoce la manera de citar) e incluso, en ambos casos, porque no es
consciente de la utilidad que tiene o podría tener para él citar correctamente. Numerosas
universidades españolas y sus correspondientes servicios bibliotecarios se han centrado en
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determinar diferentes formas de actuación para que la citación de fuentes se establezca de manera
correcta, a través de comités de ética, códigos de conducta, manuales, …
En la presente comunicación, se presentan los resultados de una investigación en la que tras
analizar la importancia que tiene poner en marcha medidas para citar correctamente en las
universidades, se realiza una evaluación teniendo en cuenta la opinión del alumnado de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidade da Coruña acerca de la utilidad que tiene para él
citar. Se efectúa un estudio cuantitativo, descriptivo, tipo encuesta, con una muestra de 932
estudiantes universitarios a quien se aplica el Cuestionario para la detección de coincidencias en
trabajos académicos (CUDECO), cuya fiabilidad y validez han sido previamente establecidas, en el
cual se incluyen ocho preguntas que hacen referencia a qué utilidad tiene para el alumnado
universitario citar. Los datos muestran, en general, la importancia que tiene para el alumnado citar,
sobre todo para remitir a las fuentes originales, aunque también para reconocer el mérito de la
autoría original, como requisito necesario o para apoyar sus argumentos; sin embargo, los valores
más bajos muestran que no lo consideran tan útil como para demostrar que han aprendido de
forma adecuada o para llegar a generar discusiones o debates a partir de lo citado. Finalmente, los
resultados son discutidos a través de lo indicado en estudios precedentes sobre aspectos referidos a
qué mueve a los/las estudiantes a citar o no hacerlo, estableciendo conclusiones que ayuden a
reformar y mejorar las políticas universitarias establecidas.
Palabras clave: Plagio, Citas Bibliográficas, Educación Superior, Políticas Educativas,
Alumnado Universitario.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/4

364: Adaptação ao Ensino Superior: A importância das variáveis sócio-afetivas para o
rendimento académico de estudantes do 1º ano/ Filipa Dinis, Ana Neves, Carolina
Costa, Francisco Peixoto, Joana Casanova
Resumen:
A entrada no ensino superior é um momento marcante na vida dos indivíduos sendo influenciada
por diversos fatores. Neste estudo procuramos perceber quais os fatores mais importantes para
uma boa adaptação ao ensino superior no primeiro ano do curso.
Neste estudo participaram 349 estudantes de psicologia (280 raparigas), que frequentavam o 1º ano
do curso de Psicologia em duas instituições de ensino superior (uma pública e outra privada) com
uma média de idades de 20.45 anos.
Na recolha de dados foram utilizadas uma escala de regulação da cognição, uma escala de
autoeficácia, um questionário de expectativas, um questionário sobre as vivências académicas e um
questionário sociodemográfico.
A Medida de Regulação da Cognição (alfa=0. 847) é constituída por 18 itens e permite obter uma
medida relacionada com o grau de consciência de utilização de estratégias metacognitivas associadas
às estratégias, ao planeamento, à monitorização e à avaliação.
A Escala de Autoeficácia na Formação Superior (AEFS) é composta por 20 itens e tem como
objetivo avaliar a autoeficácia dos estudantes no que respeita aos desafios emergentes durante a
formação superior. É composta por três dimensões: autoeficácia académica (alfa=0.877),
autoeficácia na regulação da formação (alfa=0.878) e autoeficácia na interação social (alfa=0.810).
O Questionário de perceções académicas – Expectativas (QPA-Exp) permite avaliar as expectativas
dos estudantes, principalmente, do 1º ano nas primeiras semanas no ensino superior. A versão
curta do QPA-Exp é composta por 24 itens, distribuídos por seis dimensões, nomeadamente
desenvolvimento pessoal e social (alfa=0.749), formação no emprego e na carreira (alfa=0.792),
mobilidade internacional (alfa=0.898), envolvimento político (alfa=0.734), pressão social
(alfa=0.843) e interação social (alfa=0.850).
A Medida de Vivências Académicas é composta por 42 itens e permite avaliar as vivências
académicas dos estudantes em 5 dimensões – o projeto de carreira (alfa=0.865), a adaptação social
(alfa=0.895), a adaptação pessoal emocional (alfa=0.899), adaptação ao estudo (alfa=0.823) e
adaptação institucional (alfa=0.712).
Os dados sociodemográficos e a escala de percepções/expectativas académicas foram recolhidos na
primeira semana de aulas enquanto as medidas de autoeficácia na formação superior, de vivências
académicas e de regulação da cognição foram aplicadas após cerca de dois meses do início do ano
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letivo. Adicionalmente foram recolhidas as notas no final do 1º semestre, tendo sido solicitada
autorização para tal aos estudantes, aquando da primeira recolha de dados.
Tendo em vista perceber o impacto destes diferentes aspetos para o rendimento académico dos
estudantes no final do 1º semestre recorreu-se a uma análise de regressão hierárquica. No primeiro
bloco incluíram-se as variáveis sociodemográficas (i.e., idade, sexo e habilitações literárias
maternas), seguidas pela regulação da cognição; em terceiro a autoeficácia, em quarto as
expectativas académicas e, por último, as vivências académicas. Os resultados permitiram
evidenciar que as variáveis sociodemográficas, a regulação da cognição e a autoeficácia não
contribuem significativamente para os resultados académicos no final do 1º semestre. Por seu
turno, as dimensões adaptação pessoal emocional, adaptação ao estudo e a pressão social
apresentam efeitos significativos negativo sobre o desempenho académico.
Estes resultados serão discutidos à luz da importância das variáveis sócio-afetivas para a adaptação
ao ensino superior.
Palabras clave: Adaptação ao Ensino Superior; Vivências Académicas; Regulação da Cognição;
Auto-eficácia; Expectativas Académicas
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta -1

396: El plagio académico en la etapa universitaria: Percepción del alumnado de
Educación/ Ana Mª Porto Castro, Mª Josefa Mosteiro García, Enelina Mª Gerpe Pérez
Resumen:
El plagio es hoy un tema relevante por sus implicaciones en distintos ámbitos, muy especialmente
en el educativo. En el contexto universitario, el plagio académico constituye una preocupación cada
vez más intensa (Hu &Sun, 2017; Tayan, 2017), que puede relacionarse con la copia, ya sea total
o parcial, de textos cuyo origen está en distintas fuentes impresas o digitales (Ruiz, 2016).
Los principales ejes en los que se centran la mayoría de los estudios actuales sobre plagio académico
hacen referencia a la caracterización del alumnado que realiza el plagio; la descripción de los tipos
de ciberplagio; las causas o atribuciones que llevan a cometer plagio y, las medidas de detección,
regulación y prevención del mismo (Comas y Sureda, 2007).
En este trabajo se analizan las percepciones del alumnado que cursa el Grado de Educación Infantil
y el Grado de Educación Primaria en la Universidad de Santiago de Compostela en relación a su
actuación y la de sus compañeros/as a lo largo de sus estudios universitarios en el proceso de
elaboración de sus trabajos académicos.
Para ello, se efectuó un estudio cuantitativo, descriptivo, con una muestra de 593 estudiantes a
quienes se aplicó el Cuestionario de Atribuciones para la Detección de Coincidencias en Trabajos
Académicos, CUDECO (Rebollo-Quintela, Espiñeira-Bellón, & Muñoz-Cantero, 2017), en el
que se solicitó al alumnado, entre otras cuestiones, la valoración de sus acciones al realizar sus
trabajos académicos a lo largo de su carrera y las de sus compañeros/as, utilizando para ello una
escala de uno a siete puntos.
Los resultados obtenidos muestran que el alumnado ofrece valoraciones generalmente negativas de
las actuaciones propias cometidas a la hora de realizar sus trabajos académicos, en contraposición
con valoraciones ligeramente más elevadas sobre las actuaciones de su grupo de iguales. Además,
no se evidencian diferencias entre los dos grados estudiados pero si entre los distintos cursos.
Palabras clave: Plagio, Ética, Educación Superior, Alumnado Universitario
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/4

421: Do Projeto de Gestão Flexível do Currículo ao Projeto de Autonomia e
Flexibilidade Curricular: desafios e constrangimentos/ Carla Lacerda Lacerda
Resumen:
As políticas educativas nem sempre tiveram no centro nevrálgico das suas preocupações o
currículo. As reformas educativas em Portugal sustentaram-se de governo em governo com a
sintomática capacidade de se orientarem em sentidos diversos para com a educação. Desde as
questões da autonomia da administração e gestão da escola, ao desempenho e desenvolvimento
profissional dos professores, o currículo foi sendo (re)interpretado em função dos movimentos
esporádicos que alguns governos constitucionais assumiram em determinadas épocas no nosso país.
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O Projeto de Gestão Flexível do Currículo, iniciado em 1997 e o Projeto de Autonomia e
Flexibilidade Curricular, em curso desde 2016 são exemplos apreciáveis do quanto o currículo
pode sofrer reinterpretações, sem que a estrutura do sistema educativo, seus princípios e
finalidades se alterem.
A partir de um projeto de doutoramento pretende-se trazer à análise comparativa estes dois
projetos de flexibilidade curricular, que em momentos distintos ocorreram em Portugal e traçar, a
partir de uma metodologia qualitativa, fenomenológica e interpretativa destes dois fenómenos
curriculares, os desafios e os constrangimentos que aos mesmos se associaram/associam, numa
tentativa de a partir da primeira experiência de flexibilidade curricular precaver caminhos sinuosos
que o atual Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular possa sofrer.
As variações a que os nossos Governos têm estado sujeitos não têm permitido uma estabilidade nas
políticas educativas, sendo apenas exceção dessa instabilidade a nossa Lei de Bases do Sistema
Educativo, que se mantém desde 1986, com três alterações e que abraçou diversas mudanças de
orientação política.
Palabras clave: Política educativa, currículo, projeto curricular
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/4

13: TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
EN LA EDUCACIÓN
2: Proposições pedagógicas em Arte na Web: uma obsevação em sites de museus de arte
brasileiros/ Dorcas Weber
Resumen:
Museus são instituições que trazem consigo memórias que contabilizam séculos e, por isso, têm
tentando adaptar-se aos contextos e necessidades das sociedades ao longo da história. Hoje a
instituição é definida como uma instituição sem fins lucrativos a serviço da comunidade que
adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o patrimônio material e imaterial da humanidade e
do seu meio envolvente com fins de educação e deleite. Esta concepção é recente comparada ao
seu tempo de existência, pois somente durante o século 20, os museus compreenderam seu
potencial educativo e começaram a atuar de modo intenso no desenvolvimento ações de educação
para ao longo da vida assim como outras relacionadas à educação formal que aproximam museus e
escolas. O período que circundou a virada para o século 21, apontou outras adaptações, uma delas
constitui a integração dos museus com aparatos tecnológicos contemporâneos que apontou
diferentes formas de realizar suas ações. A partir de então, viu-se crescer o número de páginas de
museus na Web, assim como o número de pesquisas que abordam tais instituições e internet. Este
movimento de integração com as tecnologias está em andamento de modo que está no topo dos
debates uma nova conceituação para esta instituição. No contexto dos museus na web, se nota
uma diferenciação nos modos de utilização entre as instituições. Tendo por foco os processos
educativos desenvolvidos nos museus e, considerando as práticas educativas, de maneira geral,
ganharam novos aparatos com o advento das novas tecnologias da informação e comunicação.
Ainda, que cada vez mais as ações desenvolvidas com o uso da internet têm crescido junto as
instituições educacionais, buscou-se com esta proposta compreender de que maneira as instituições
museais de arte no Brasil têm utilizado o seu espaço na web para o desenvolvimento de ações
pedagógicas. Para tal, realizou-se uma pesquisa qualitativa a partir da observação e análise em sites
de museus de arte brasileiros elencados no Cadastro Nacional de Museus e disponibilizados
amplamente na plataforma Museusbr, a qual apresenta 3475 museus brasileiros. Como recorte
acerca da tipologia de museus, foram observados aqueles cuja temática está denominada, no
sistema, por “Artes, arquitetura e linguística”. Para refletir sobre esta observação buscou-se em
251

autores como Henriques (2004), Ascott (1996), Sancho & Hernández (2006), Santos (2014),
Santos (2015), Moreira (2012) e Moran (2015), embasamento teórico motivador para nossas
discussões. Esta observação permitiu concluir que a utilização das internet pelos museus ainda
carece de mais incentivo. As instituições ainda não fazem uso das potencialidades da internet para o
desenvolvimento de ações educativas como poderiam. Assim, ainda há muito trabalho a ser
desenvolvido no que concerne o debate sobre este tema. Urge apresentar às instituições
possibilidades de atuação de modo que sejam motivadas a propor mais ações na web e, assim,
ampliando seu campo de atuação.
Palabras clave: Museus de arte. Tecnologias educativas. Ações pedagógicas.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/1

6: GESTÃO DE PROJETOS UTILIZANDO AS FERRAMENTAS GOOGLE/
Ana Patrícia Lima Sampaio Sampaio, Maria Inez Pereira de Alcântara Alcântara
Resumen:
Este artigo tem por objetivo apresentar o resultado de um projeto desenvolvido em uma instituição
de ensino de educação básica e propor uma reflexão sobre a necessidade da apropriação das
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) por parte dos profissionais da
educação. Dessa maneira o objetivo do projeto foi apresentar os aplicativos da Google, como
também, oferecer formas de adequá-los ao processo educativo dando sentido ao fazer pedagógico.
Além do principal foco do estudo, buscou-se propiciar o acesso às TIC para construção
colaborativa de conhecimentos e aprendizagens; oferecer aos professores um instrumento de
criação e construção de documentos, textos, formulários e outros arquivos online e de forma
colaborativa por meio dos recursos da Google; produzir Projeto com base na metodologia de
“Aprendizagem por meio de Projetos”; e por último criar um ambiente virtual de aprendizagem. A
metodologia adotada para a concretização do trabalho foi a pesquisa-ação. O estudo revelou alguns
resultados significativos quanto à pertinência e relevância dos aplicativos da Google, a
proeminência das atividades e a aplicabilidade das mesmas junto a comunidade
Palabras clave: Aprendizagem colaborativa; Gestão de projetos; Aplicativos Google.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/1

60: GESTÃO DE SOFTWARE EDUCATIVO PARA A FORMAÇÃO
PROFISSIONALIZANTE ONLINE/ Marcelo Mendonça Teixeira
Resumen:
Na contemporaneidade, softwares educacionais (online e offline) estão sendo desenvolvidos com
uma proposta customizada de formação discente, ou seja, vocacionados a atender às
particularidades de diferentes campos do conhecimento e do público estudantil a que se destina. Ao
mesmo tempo, trata-se de uma solução econômica para as organizações educacionais que desejam
gerenciar informações e dados sobre seus aprendentes de maneira organizada, como se faz notório
na formação profissionalizante em varejo. Justamente, com as inovações tecnológicas a indústria
vem se adaptando as demandas por profissionalização crescente, face a um aumento de consumo
global por produtos e serviços. Nesse sentido, o “Sistema Educacional do Varejo” trata-se de um
software educativo multimídia que permite a formação profissionalizante online nas áreas de
repositor de estoque, operador de caixa, promotor de vendas e auxiliar Administrativo.
Tal sistema computacional foi desenvolvido na intenção de colaborar com as instituições que
buscam oferecer uma formação específica na área do varejo, a exemplo a Escola Social do Varejo
(ESV), maior programa do Instituto Walmart com foco na causa da Juventude e no Trabalho. O
seu objetivo é promover a formação profissional de jovens para o mercado de trabalho varejista
para atuarem em pequenas, médias ou grandes empresas do ramo.
O programa proporciona capacitação para a conquista do primeiro emprego formal no varejo, área
que, além de ser porta de entrada no mundo do trabalho, oferece oportunidades de carreira em
diferentes modalidades. Deste modo, a iniciativa do Instituto Walmart combina as competências da
empresa à necessidade que a economia brasileira, em ritmo de crescimento, vem demonstrando
por mão de obra qualificada nos últimos anos. Sobre o assunto, o objetivo do presente trabalho de
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investigação é apresentar as potencialidades do Sistema Educacional do Varejo para a formação de
jovens aprendizes no Estado de Pernambuco (Brasil).
Aqui, descatamos um estudo de cariz qualitativo e empírico descritivo, recorrendo a Revisão de
Literatura e ao Estudo de Caso enquanto métodos de investigação científica. Como resultado,
descrevemos importantes pressuposto metodológicos para a implantação de um software educativo
multimídia na área de varejo. Deste modo, conclui-se que o estudo contribui direto e indiretamente
para profissionais que desejam desenvolver um software educativo para a área de varejo.
Palabras clave: Software Educativo; Varejo; Educação Online; Inovação Tecnológica
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/1

57: DESENVOLVENDO A FLIPPED CLASSROOM EM AMBEINTE
HÍBRIDO DE ENSINO-APRENDIZAGEM/ Marcelo Mendonça Teixeira
Resumen:
Na literatura, se faz notório que o conceito de sala de aula invertida se baseia naquele em que os
estudantes são apresentados ao conteúdo em casa e praticam o trabalho através da escola. Nesta
abordagem de aprendizagem combinada, a interação face a face é misturada com estudo
independente via tecnologia, comumente, na modalidade de b-learning (ensino híbrido, presencial
e online). Estudantes recebem conteúdos disciplinares à distância, depois vêm à escola para fazer o
dever de casa com perguntas e pelo menos algum conhecimento prévio. A esse respeito, no
modelo da aula invertida, as instruções dos conteúdos se realizam fora dos muros escolares por
meio de vídeo aulas, leituras e outras mídias, sendo o tempo de sala de aula liberado para
realização de atividades proativas, nas quais os estudantes praticam e desenvolvem o que
aprenderam com o apoio e a supervisão do educador.
Daí, o fundamento por trás da flipped classroom (sala de aula invertida) é repensar quando os
discentes têm acesso aos recursos de que mais necessitam para aprender. Se o problema é que os
alunos precisam de ajuda para fazer o trabalho ao invés de serem apresentados ao novo
pensamento por trás daquele, a solução da sala de aula invertida é reverter um padrão tradicional
de ensino e aprendizagem. Isso duplica o acesso dos alunos aos professores, uma vez com os
vídeos em casa, por exemplo, e novamente na sala de aula, aumenta a oportunidade de
personalização e orientação mais precisa da aprendizagem. Inclusive, no modelo da sala de aula
invertida, os alunos praticam sob a orientação do professor, enquanto acessam o conteúdo por
conta própria. Noutra visão, a sala de aula invertida (como uma técnica de ensino e aprendizagem
não hierárquica), consiste em duas partes: atividades de aprendizagem interativas em grupo em sala
de aula, e orientação individual baseada em computador fora daquele ambiente. Neste momento,
surge uma nova possibilidade de envolver o aluno que aprende virtualmente, por meio de uma
incipiente metodologia ativa de ensino e aprendizagem.
Por outro lado, também se observa na literatura atual uma evidente carência sobre os requisitos
funcionais e não funcionais para o desenvolvimento da sala de aula invertida, consoante o público
estudantil a que se destina. Assim, o objetivo do presente trabalho é apresentar uma revisão de
literatura sobre a sala de aula invertida e os requisitos funcionais e não funcionais para o
desenvolvimento desta modalidade de ensino em ambientes virtuais de aprendizagem. Para tanto, o
estudo é de cariz qualitativo e exploratório, recorrendo a Revisão de Literatura, a Análise de
Requisitos, e ao Estudo de Caso enquanto métodos de investigação científica. Como resultado,
descrevemos importantes pressuposto metodológicos para a implantação e prática da sala de aula
invertida inserida em ambiente virtual de aprendizagem. Deste modo, conclui-se que o estudo
contribui direto e indiretamente para profissionais que desejam atuar com a sala de aula invertida
em ambientes virtuais de ensino e aprendizagem.
Palabras clave: Sala de Aula Invertida; E-learning; Tecnologias Educativas; Requisitos.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/1

63: LABORATÓRIOS VIRTUAIS: EXPERIMENTOS, EXPERIÊNCIAS E
APRENDIZADO COLABORATIVO/ Cristiane Domingos de Aquino, Marcelo
Mendonça Teixeira, Quirino Correia de Paiva Neto, Luiz Kleber Botelho Cavalcanti
Silva, Anderson Sena dos Santos
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Resumen:
A pesquisa, que ora se faz presente, refere-se à investigação acerca da inserção das tecnologias de
informação e comunicação no ambiente educacional através dos laboratórios virtuais de química,
aos quais estão disponíveis na Internet e que servem de apoio didático ao professor em suas aulas
práticas. Nesse sentido, o objetivo fulcral de nosso estudo, de cariz empírico descritivo, é analisar
os laboratórios virtuais de química quanto a sua usabilidade numa perspectiva didática.
Mergulhamos, deste modo, na literatura especializada e na observação de laboratórios na Web
para entendermos a problemática entorno dos desafios enfrentados por professores e alunos no
processo de ensino e aprendizagem de química no ensino médio de séries regulares no Estado de
Pernambuco. Por outro lado, nos deparamos com os laboratórios virtuais enquanto recursos
tecnológicos que simulam os laboratórios convencionais de aulas práticas e que produzem uma
nova dinâmica de ensinar e aprender, presencial e virtualmente, a química. Ainda, numa
perspectiva de revisão da literatura, investigamos as teorias de aprendizagem que servem de
arcabouço metodológico na utilização de tais recursos de apoio didático nas aulas de química.
Para alcançarmos os objetivos da pesquisa, selecionamos quatro laboratórios virtuais de química e
os submetemos a um guia de análise especialmente desenvolvido com base na obra de Teixeira
(2013) “Da educação a distância às plataformas de e-learning: sistemas alternativos de educação
mediada”, dedicado a avaliação diversos aspectos relacionados a ambientes virtuais de
aprendizagem. Também consideramos os laboratórios de livre acesso (open source) pela facilidade
de acesso as informações, pois o caráter proprietário inviabilizava tal acesso. Após a confecção das
questões do guia, as enviamos para especialistas das áreas de química e tecnologia educacional
visando a sua validação.
Na sequência da análise dos laboratórios, ampliamos o estudo com docentes e discentes da terceira
série do ensino médio regular de escolas públicas e privadas de ensino do Estado de Pernambuco
quanto a inserção das TICs em seu cotidiano escolar, igualmente, como se efetiva a utilização de
mídias digitais interativas em suas práticas no ambiente escolar na disciplina de química. Face aos
resultados da pesquisa realizada, concluímos que existem importantes lacunas e barreiras que
limitam e dificultam a utilização de tecnologias educacionais dentro e fora das salas de aula em
Pernambuco, de acordo com a amostra inquirida. Ao mesmo tempo, o estudo faculta
contribuições ao Estado da Arte sobre o estudo de química em ambientes virtuais de aprendizagem,
abrindo novas possibilidades de estudos futuros sobre o tema e produzindo uma nova fonte
bibliográfica.
Palabras clave: Laboratórios Virtuais; Educação Online; Ensino de Química; Interfaces
Multimídia
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/2

86: Motivação dos professores para o uso de recursos educacionais digitais: um estudo de
caso do estado do Paraná/ Eunice de Castro e Silva, Magda Pischetola, Maria João
Loureiro
Resumen:
Os recursos educacionais digitais (RED) vêm sendo cada vez mais utilizados pelos professores em
suas atividades pedagógicas, contudo existem poucas pesquisas que se dedicam a compreender
esses usos. No estudo que se apresenta é realizada uma análise dos dados de uma pesquisa
descritiva e de cunho exploratório, recortando do seu objeto de estudo as motivações dos
professores do estado do Paraná, no sul do Brasil, para utilizarem os RED em sua prática
pedagógica. O levantamento dos fatores motivacionais para o uso dos recursos digitais foi feito
através de uma questão aberta em que se perguntou “Por que você utiliza os recursos educacionais
digitais?”. Os dados obtidos, perfazendo um total de 474 respostas, foram sujeitos a análise de
conteúdo com o apoio do software WebQDA e serão apresentados recorrendo a mapas conceituais
para facilitar a sua leitura. As categorias decorrem da revisão de literatura prévia mas também
emergiram dos dados. No que respeita às motivações para uso dos RED, a análise de conteúdo
mostrou que estas se dividem nas seguintes categorias: 1) aprendizagem, com 35, 1% de
referências; 2) desenvolvimento profissional, com 28, 1% das referências; 3) praticante da cultura
digital, com 10, 5% das referências. A primeira categoria foi dividida em três subcategorias: 1.1)
processos e resultados de aprendizagem (RED são utilizados porque promovem melhores
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oportunidades e experiência de aprendizagem aos alunos e contribuem para a motivação e o
interesse dos discentes pelo que aprendem); 1.2) suporte aos conteúdos (ajudar os alunos a
aprofundar conhecimento sobre determinado tema, apresentar um conteúdo de forma
diferenciada, ilustrar conteúdos para ajudar na fixação, reforçar um conteúdo); 1.3) eficácia no
processo de ensino (utilizam-se os RED para otimizar o tempo e dinamizar a sala de aula,
organizar os conteúdos pedagógicos e alcançar o maior número de alunos). A segunda categoria,
que definimos de desenvolvimento profissional, tem duas subcategorias: 2.1) alteração/inovação de
práticas de ensino (inovação das estratégias e metodologias de ensino, diversificação e melhoria da
prática pedagógica, aulas mais atrativas e dinâmicas e melhora da interação e comunicação entre
professor e aluno); 2.2) desenvolvimento de competências pedagógicas (aprender novas
metodologias, melhorar o desempenho profissional, conhecer a linguagem do aluno, planeamento
de aulas atrativas, interação entre professor e sociedade, formação para a inovação pedagógica). A
última categoria, com o menor peso no fator motivacional, praticantes da cultura digital,
subdivide-se em: 3.1) escola inserida na cultura digital (utiliza-se os RED porque as tecnologias
digitais estão integradas na escola); 3.3) aluno inserido na cultura digital (utiliza-se os RED porque
os alunos já usam tecnologias em outros ambientes e ficam mais interessados nas aulas em que são
usados RED). Com base nos resultados apresentados, considera-se que este estudo é relevante por
discutir as perceções dos professores sobre motivações para utilizarem RED, trazendo
contribuição ao campo por ajudar a compreender os tipos de práticas educacionais desenvolvidas
pelos professores e suas expectativas em relação ao uso destas tecnologias no ensino.
Palabras clave: recursos educacionais digitais; motivação; professores; TIC
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/2

302: Aprendizagem ao longo da vida: o papel das TIC nas ligações intergeracionais/
Maria Palmira Alves Alves, Teresa Jesus Correia Paulino Santos Paulino Santos
Resumen:
O acelerado envelhecimento da sociedade e as alterações na arquitetura familiar são fatores
promotores da exclusão social e do apoio familiar. Os esforços societais para o envelhecimento
ativo e a solidariedade visam minimizar o conflito entre gerações e enaltecer o contributo dos
idosos para a sociedade.
Neste artigo, apresenta-se o projeto “ligações intergeracionais, viver melhor com as tecnologias”,
em desenvolvimento num agrupamento de escolas, situado na região Norte de Portugal. Integra-se
no orçamento participativo das escolas 2016 e pretende promover as ligações entre as gerações.
Dezasseis alunos a frequentar o 3º ciclo do Ensino Básico dinamizaram cinco sessões de formação
sobre o uso das TIC, com adultos com idades compreendidas entre os 65 e os 82 anos. No final da
formação, realizámos entrevistas semiestruturadas aos alunos e aos adultos. Os dados foram
analisados com recurso à análise de conteúdo. Os resultados revelam grande recetividade dos
adultos à aprendizagem; aumentaram a literacia digital; diminuíram os sentimentos de solidão; e
fortaleceram relações de amizade com os jovens. Os jovens enriqueceram o seu desenvolvimento
pessoal e cívico.
Apesar da complexidade que envolve a aprendizagem com e das TIC, estas promovem o
envelhecimento ativo e a educação para a cidadania.
Palabras clave: educação intergeracional, aprendizagem ao longo da vida, tecnologias da
informação e comunicação, aprendizagem informal, adultos
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/2

322: A formación do profesorado en entornos virtuais: o libro dixital de Galicia EDixgal/ Emilio Joaquín Veiga Río, Eduardo Rodríguez Machado
Resumen:
O presente traballo pretende levar a cabo unha proposta de investigación para coñecer que
formación ten o profesorado que utiliza o libro dixital E- Dixgal en Galicia sobre Tecnoloxías da
Información e a Comunicación (en diante TIC) e máis concretamente nas aulas de 5º e 6º nivel de
Educación Primaria. A integración das TIC na aula require, entre outros factores, que o
profesorado dispoña das competencias necesarias para o seu uso técnico, didáctico, de deseño de
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materiais e de contornas educativas que lle axuden no proceso de ensino. No traballo en primeiro
lugar, realízase unha análise de como se utilizan as TIC nos procesos de ensino – aprendizaxe
desde a súa implantación e o marco lexislativo que o regula.
A continuación, realízase unha análise desde a introdución do Proxecto Escola 2.0. (Abalar en
Galicia) e o libro E- Dixgal e como foron evolucionando nas aulas nos últimos anos. Finalmente,
obsérvase como está a ser a introdución do libro dixital en relación cos novos equipos
ultraportátiles, ás novas editoriais e a nova ferramenta de autor para crear contido. Pretendemos
analizar o impacto da introdución do libro dixital E- Dixgal e coñecer a formación que ten unha
pequena mostra de 57 profesores de 3 centros educativos que reciben dita formación. Os resultados
mostrarannos como as TIC e o libro dixital poden ser unha boa ferramenta para conseguir unha
mellor aprendizaxe.
Palabras clave: E- Dixgal, competencia dixital, contornas virtuais, formación, profesorado
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/3

135: FORMAÇÃO DE PROFESSORES VOLTADA PARA A LITERACIA
DIGITAL VIA SKYPE: A EXPERIÊNCIA NO POLO DA UAB EM SÃO
FRANCISCO DE PAULA, RS/ Gladis Falavgna, Elaine Jesus Alves, Denilda
Caetano Faria
Resumen:
Este artigo tem o objetivo de apresentar o relato de experiência da aplicação de
modelo de formação voltada para a literacia digital usando como ferramenta de comunicação o
SKYPE. A a formação foi realizada com alunos do curso de pedagogia da Universidade Estadual
do Rio Grande do Sul (UERGS) campus de São Francisco de Paula. O modelo Formação
Formação Integrada, Permanente e Evolutiva para a Literacia Digital (FIPELD) foi concebido
durante uma pesquisa de doutoramento e aplicado no formato piloto num estágio avançado de pós
doutoramento com professores da rede pública por meio de oficinas presenciais. A proposta de
realizar as oficinas do modelo de forma remota por meio de web conferência constituiu um desafio
cujos resultados pretendemos relatar no texto. Considerando que foi aplicado um questionário de
questões abertas com os participantes, os dados foram tabulados e apresentados na forma de
tabelas e quadros. Na primeira seção contextualizamos o modelo FIPELD abordando seus
pressupostos teóricos e breves resultados da aplicação piloto. Na seção seguinte descrevemos o
relato de experiência da aplicação do modelo usando o sistema de webconferência Skype. Os
resultados foram positivos considerando a participação ativa e motivada dos alunos nas duas
oficinas via Skype. Os questionários de autoavaliação revelaram que o modelo foi bem aceito pelos
participantes e que os mesmos sentiram-se motivados a integrarem as tecnologias nas suas futuras
práticas docentes. Os resultados positivos reforçam a tese de que os professores se bem motivados
e preparados podem com propriedade alcançar a excelência na integração das tecnologias nas suas
práticas pedagógicas.
Palabras clave: Formação de professores; Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação;
web conferência
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/2

140: Procesos de atencionales durante el aprendizaje en un entorno virtual/ María
Esteban García, Rebeca Cerezo Menendez, Ana Bernardo Gutiérrez, Ellián Tuero
Herrero, José Carlos Núñez Pérez
Resumen:
El desarrollo tecnológico acaecido desde la última década del siglo XX, junto con el abaratamiento
de estas nuevas tecnologías han hecho que muchas instituciones incorporen este medio para el
desarrollo de procesos educativos; Los llamados entornos virtuales de aprendizaje o Computer
based Learning Environments (CBLEs) suponen la ruptura de las barreras espacio-temporales de
los clásicos entornos presenciales y abren un mundo de posibilidades para la expansión de la
educación. Es por ello que en Educación Superior la práctica totalidad de universidades han
incorporado los denominados campus virtuales como mecanismo para la gestión de la denominada
educación virtual. Sin embargo, tal y como un estudio de la Asociación Europea de Universidades
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constata, tan solo el 13, 8% de las instituciones universitarias (N=249) incluyen la educación virtual
en su planificación estratégica e incorporan las directrices de la política nacional (Gaebel et al.,
2014). Ello ha traído aparejado una diversidad de acciones educativas que no siempre traen
aparejados buenos resultados, pues estos entornos también suponen una mayor demanda de
procesos autorregulatorios por parte de los estudiantes.
Así, se hace imperativo desarrollar investigaciones que puedan arrojar luz sobre el fenómeno del
aprendizaje virtual, proporcionando con ello unas buenas bases para el diseño de futuras acciones
formativas en este sentido. En este sentido, hoy en día la ciencia ha puesto a nuestro alcance una
serie de instrumentos de recogida de información que pueden proporcionar información detallada,
objetiva y en tiempo real sobre los procesos que se desenvuelven en el estudiante durante su
aprendizaje en un entorno virtual. En esta comunicación prestamos los datos relativos a uno de
estos instrumentos, el software de seguimiento ocular, capaz de informar sobre los procesos
atencionales que el sujeto desempeña durante su sesión de instrucción. De esta manera, nos
proponemos informar sobre los procesos atencionales desarrollados por un grupo de 20 estudiantes
durante su aprendizaje con MetaTutor. MetaTutor es un Sistema de Tutorización Inteligente cuyo
cometido es entrenar en el desarrollo de procesos autorregulatorios durante el aprendizaje sobre
tópico científico complejos. La comparación de datos del grupo experimental con el grupo control
permite identificar diferencias entre ambos en dos áreas de interés: el avatar y la paleta de
estrategias. La precisión de la información recabada ha sido confirmada mediante la triangulación
de la información con otros instrumentos (log de interacción). Se discutirán las implicaciones de los
resultados comentados, así como el potencial de los sensores de seguimiento ocular para el estudio
del aprendizaje autorrregulado en contextos virtuales.
Palabras clave: Sistema de tutorización inteligente; educación superior; seguimiento ocular;
autorregulación del aprendizaje
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/2

152: A relação dos povos indígenas com a internet: análise do website dos Povos
Ashaninkas do Brasil/ Bento Duarte da Silva, Sonaira de Araújo Moura
Resumen:
As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) representam transformações
profundas na sociedade atual em que vivemos. Contrariamente o que possa pensar, os povos
indígenas do Brasil não ficam de fora deste movimento, como ficou demonstrado com a realização
em novembro de 2010, na Universidade de São Paulo (Brasil), do 1º simpósio indígena sobre usos
da Internet, reunindo 24 representantes de comunidades indígenas, oriundos de 16 povos e 13
estados do Brasil, permitindo “consolidar os nós de uma rede de protagonismo indígena sobre as
políticas de inclusão digital” (Klein e Renesse, 2011, p. 153). Estes autores do artigo “O que
Dizem (e Pensam) os Índios sobre as Políticas de Inclusão Digital?”, salientam que “Do conjunto
das apresentações [durante os três dias do simpósio, os debates aconteceram na forma de rodas de
conversas, veiculados ao vivo pela internet] ficou claro que, nas várias regiões do país, a
apropriação da internet sob suas formas mais diversas está intimamente ligada ao protagonismo dos
grupos” (idem, p. 153). De uma forma geral, os povos indígenas veem nas TDIC e na internet
uma “arma” a ser utilizada na defesa dos seus direitos e preservação de sua cultura, entendendo
que precisam de saber com qual objetivo usar essa tecnologia, pois a internet, como referiu um
participante de uma comunidade, “É um aparelho pequeno, mas o mundo está dentro dele”
(idem, p. 155). Neste sentido, este estudo tem como objetivo analisar a relação dos povos
Ashaninkas com as TDIC e muito em especial com a Internet, através da análise do seu website
(http://www.apiwtxa.org.br). Este povo indígena está situado no rio Amônia, no estado do Acre
(Brasil), e utiliza as tecnologias digitais, nomeadamente a Internet, para divulgar suas atividades
produtivas, manifestar seus interesses, reivindicar seus direitos e divulgar conhecimento sobre sua
cultura. A metodologia de análise do website seguiu os critérios recomendados por Nielsen (2002)
sobre usabilidade, tendo sido feita também uma análise do design gráfico e uma análise de
conteúdo ao acervo como textos, fotos e vídeos integrante do website, muito em particular os
relacionados com a Internet e Educação Escolar Indígena. Neste âmbito, seguimos as
recomendações a análise de conteúdo por Bardin (2013). Entre os principais resultados,
consideramos que a usabilidade do website se revelou muito satisfatória tanto para a divulgação e
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preservação da cultura como para denunciar infrações aos direitos dos povos Ashaninkas, sendo de
salientar que esta comunidade indígena vem introduzindo as TDIC em suas políticas educativas
para divulgar sua cultura e, assim, combater estereótipos e preconceitos, bem como promover a
preservação de tradições, costumes, espiritualidades, artes, rituais, entre outros aspetos da vida
comunitária.
Palabras clave: Análise Website; Tecnologias Digitais; Comunidades Indígenas; Povos Ashaninkas
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/3

169: Editor e Tradutor Web para o Sistema de Escrita de Libras - EWSEL/ Bruno
Sanzio Mendonça Niella, Adriana Lessa de Oliveira
Resumen:
Os indivíduos surdos sempre utilizaram sinais para se comunicarem. Contudo, apenas nos anos 60
do século XX que a linguagem gestovisual passou a ser investigada. Desde então ocorreram
conquistas importantes como a oficialização das línguas de sinais para vários idiomas, dentre elas a
Libras (Língua Brasileira de Sinais) e a LGP (Língua Gestual Portuguesa).
A Língua Brasileira de Sinais é cada vez mais utilizada nas escolas para promover a inclusão do
estudante surdo. Entretanto, a pessoa surda apresenta uma dificuldade em aprender a ler e escrever
em português, uma língua oral. Neste sentido, apenas a versão gestual da Libras não é o bastante
para que estes alunos possam participar efetivamente do processo de formação. Conteúdos escritos
em português, muitas vezes podem ser extensos demais para serem traduzidos em Libras.
Pensando numa forma de possibilitar ao aluno surdo mais um meio de tratamento de informação,
a professora Adriana Lessa de Oliveira da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia desenvolveu
o Sistema de Escrita para Libras (SEL).
Atualmente o SEL conta com um sistema desktop para edição de texto. No entanto, com a
propagação do uso dos dispositivos móveis, como smartphone e tablet, para acesso às páginas
web e aplicativos com as mais variadas funcionalidades, surge a necessidade de uma adaptação
deste sistema para uma versão web responsiva.
Desta forma, o autor, professor de desenvolvimento de software do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Uruçuca, já tendo nesta instituição
experienciado o trabalho com alunos surdos e nestas oportunidades ter percebido as limitações
impostas pela ausência de um sistema de escrita de Libras a estes estudantes, enxerga a
possibilidade de utilizar sua experiência em tecnologia da informação para a construção de uma
ferramenta que aumente as fontes de captação de conhecimento deste público.
A natureza metodológica desta pesquisa será a de desenvolvimento ágil de software através do uso
do framework Scrum solo, que apresenta uma abordagem empírica.
Para compreender o funcionamento do SEL e efeturar a coleta de dados serão realizadas reuniões
de coorientação com a professora pesquisadora desenvolvedora do SEL, Adriana Lessa de
Oliveira, e sua equipe durante o processo de construção do trabalho, bem como levantamento
bibliográfico de sua pesquisa.
A validação do sistema será feita através da aplicação de testes de usabilidade técnica, aos membros
da equipe de pesquisadores coordenada pela referida professora, durante todo o processo de
desenvolvimento.
Palabras clave: Tecnologia; Educação; Inclusão.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta -1

173: Media Portrayal of Problematic Usage of Internet: Exploratory research/ Piedade
Vaz-Rebelo, Ana Carolina Fernandes, Magdalena Marczak, Marc Roelands
Resumen:
This poster presents exploratory results about how problematic usage of internet is portrayed in
Portuguese media, namely in daily printed newspapers. As Internet is becoming a key issue in lives
and identities, its problematic usage also emerges as a research topic and has been analysed through
different approaches. Problematic usage of internet has an estimated prevalence of 6% among the
general population but this rate can be higher in young people and children. It can assume different
characteristics as Internet addiction, internet gaming disorder, online gambling, overuse of social
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media, excessive online buying, cyberbullying, among others. Different conceptual models have
been developed that involve behavioural addiction,
impulse control disorders,
obsessive/compulsive related disorders but there is still a lack of consensus on this models as well
as on the different forms problematic usage of internet can take. Aiming to describe how
Problematic Usage of Internet is considered in Portuguese media, four daily national newspapers
with printed editions were considered. The exploratory analysis was developed in 2014 and 2018,
in the second week of every other month. The terms searched involved problematic usage of
internet and related terms involving Internet/ cyber/ online addiction/ on line gaming addiction/
online gambling/ sex addiction/ buying disorder/ cyberbullying. Beside analysing the focus of the
articles and prevalence of the terms, categories of analysis involved issues as the scope of the
article, its tone or geographical focus. Preliminary results pointed to a similar number of articles
about the topic during the years analysed. Some articles were directly related with the keywords and
others articles indirectly related with the keywords. Problematic usage of smartphones as well as
cyberbullying were the topics most analysed, but other topics emerged as lack of social skills and
human interaction, sharing intimate photos and online gambling and fake news. These last term as
well as problematic usage of smartphones when driving are emerging facets of the already diverse
concept of problematic usage of internet. However, taking into account its potential risk they
should deserve particular attention. Articles have a national focus and the tone of the articles was
mostly neutral.
Palabras clave: Problematic usage of internet, media
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta -1

186: Estado da arte da robótica educativa na escolaridade inicial/ Daniela Figueiredo,
Antônio Osório
Resumen:
Diante de uma Sociedade da Informação onde as novas tecnologias são apresentadas em diferentes
formas e contextos, integradas na educação, proporcionam novas oportunidades para a
aprendizagem. Ao repensar a utilização de novos recursos na sala de aula normalmente recorre-se
às tecnologias e, dada a sua presença cada vez mais massiva em todos os espaços e facilidade de
acesso, é quase impossível não recorrer a estes meios no contexto escolar.
Quando pensamos sobre os alunos desta geração logo nos vem a ideia de indivíduos fluentes
digitais, onde o uso das tecnologias parece algo natural, fluente. Estudos mostram não ser bem
assim: ser digitalmente fluente envolve não apenas saber como usar as ferramentas tecnológicas,
mas também como construir coisas significativas com estas ferramentas.
Neste contexto está a Robótica Educativa que, em associação com um conjunto de princípios e
estratégias pedagógicas, pode contribuir para a consolidação de conceitos importantes de maneira
criativa e concreta.
A infância é um dos períodos mais criativos da nossa vida e a robótica surge como uma forma de
ajudar a garantir que a criatividade seja alimentada e desenvolvida, oferecendo às crianças a
oportunidade de aprender como ampliar e refinar suas habilidades nesta área.
A Robótica Educativa pode ser vista na perspectiva de uma ferramenta abrangente, podendo ser
usada como forma de abordar conteúdos de maneira interdisciplinar, sendo possível trabalhar os
diversos conteúdos de forma integrada e construtiva. Uma das definições da robótica educativa, a
caracteriza como um espaço construído por computadores, e outras ferramentas ligadas à
programação, automação, onde, através da integração destes conhecimentos é possível explorar e
abordar diversas áreas do conhecimento.
A proposta deste estudo tem o objetivo de percorrer os principais repositórios acadêmicos
existentes. Seguido de uma leitura sistematizada, recolha e estudo dos dados publicados sobre o
uso educativo de robótica na escolaridade inicial. Neste contexto, serão identificadas as questões de
investigação, as disciplinas envolvidas na tarefa, as metodologias utilizadas, a tipologia dos textos
analisados e os resultados apresentados. Uma base de dados será implementada de forma a
organizar as informações coletadas espera-se que a partir deste estudo seja possível ter uma visão
abrangente dos estudos neste ramo da robótica educativa.
Palabras clave: Sociedade da Informação; Novas Tecnologias; Robótica Educativa; sociedade
criativa: escolaridade inicial.
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Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/1

192: CONOCIMIENTO,
USO Y EXPERIENCIAS CON TIC DEL
ALUMNADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. UN ESTUDIO PILOTO/ M.
Carmen Sarceda Gorgoso, Mari Carmen Caldeiro Pedreira, Eva María Barreira
Cerqueiras
Resumen:
A punto de finalizar la primera década del siglo XXI, puede resultar una obviedad referirse al
impacto de las Nuevas Tecnologías, puesto que su influencia social es algo que nadie discute,
formando parte de nuestro día a día y adquiriendo un carácter casi universal. En este contexto, la
educación adquiere un papel especialmente relevante como elemento potenciador de un uso de las
tecnologías en el que el enfoque crítico esté presente, puesto que los nativos digitales no existen, lo
que implica la necesidad de una educación que ha de extenderse a lo largo de toda la vida.
Desde este punto de partida, resultan no sólo oportunas sino también necesarias, investigaciones
que, profundizando en esta temática y con objetos de estudio diferenciados, establezcan directrices
dirigidas a un mayor conocimiento del uso de las TIC, así como de las competencias que poseen
para su utilización.
Con este objetivo se inicia una investigación de carácter interuniversitario y ámbito internacional
que pretende profundizar en las percepciones por parte del alumnado universitario, sobre sus
competencias tecnológicas y sobre su experiencia en la evaluación con TIC a lo largo de su
formación superior.
Se trata de un estudio cuantitativo y descriptivo, con el cuestionario como instrumento de recogida
de información. Denominado “Cuestionario de Evaluación con TIC (CUDE & TIC)”, ha sido
elaborado ad hoc y está conformado por 3 dimensiones, que se responden en una escala de medida
tipo Likert y graduación de 5 puntos.
En este trabajo se presentan los resultados de la aplicación piloto a 157 estudiantes de la
Universidad de Santiago de Compostela (España). Los resultados obtenidos nos muestran que, en
general, el mayor uso de la tecnología se realiza en el hogar con una finalidad académica (X=4, 04).
Por otra parte, los participantes confían a un nivel muy elevado en su capacidad para comunicarse
a través de las TIC (X=4, 17), al mismo tiempo que afirman que la tecnología debe contribuir a
mejorar de alguna forma el entorno y la sociedad (X=3, 81). En lo que respecta a su experiencia en
la evaluación con TIC, el cuestionario se muestra como el instrumento más habitual (X=3, 22),
destacándose que estos procesos han posibilitado el trabajo colaborativo (X=3, 42) y, en general,
perciben como buena su experiencia en la evaluación con TIC (X=3, 38).
Palabras clave: Educación Superior, TIC, Evaluación
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/3

209: Uso da “Sala de Aula invertida” em contexto educativo: contribuição das
publicações integradas nas atas dos dois principais congressos em TIC na Educação
realizados em Portugal/ Teresa Ribeirinha, Bento Duarte da Silva
Resumen:
Esta proposta de comunicação analisa a metodologia “sala de aula invertida” (Flipped classroom)
com base nos artigos apresentados nas conferências dos dois principais congressos em TIC na
Educação realizados em Portugal: a Conferência Challenges (TIC na Educação) que se realiza na
Universidade do Minho desde 1999 e o Congresso ticEDUCA que se realiza na Universidade de
Lisboa, desde 2010. Esta análise tem o objetivo de investigar formas de implementar a metodologia
“sala de aula invertida” no contexto educativo, alinhada com a perspetiva de elaborar estratégias
pedagógicas centradas no aluno, mais colaborativas e diferenciadas, de acordo com a flexibilidade
curricular e com a aplicação da modalidade híbrida (b-learning). A “sala de aula invertida” é uma
metodologia de ensino-aprendizagem na qual o conteúdo é estudado online, antes do aluno
frequentar a sala de aula, que passa a ser o local para se trabalhar os conteúdos já estudados,
através da realização de diversas atividades. Atendendo a que o conceito teve mais divulgação a
partir de 2012, consideramos os livros de atas dos dois congressos referidos desde 2012 até 2018.
Para os procedimentos metodológicos da análise seguimos a estrutura conhecida pelo acrônimo
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PICOC, usada em revisão sistemática de literatura por Kitchenham e Charters, a qual se delineia
em cinco dimensões: (i) Population, (ii) Intervention, (iii) Comparison, (iv) Outcomes, (v)
Context. Nesse sentido, temos: (i) a população trata dos grupos-alvo específicos, professores e
estudantes que usam a “sala de aula invertida”; (ii) a intervenção refere-se aos métodos que têm sido
usados na adoção da “sala de aula invertida”; (iii) a comparação procura estabelecer o tratamento de
controle com o qual a intervenção é comparada; (iv) os resultados relacionam-se a fatores de
importância, efetuando uma avaliação dos aspetos positivos e negativos da metodologia; (v) o
contexto considera o meio educacional (como o tipo de escolas e níveis de ensino) em que a
metodologia “sala de aula invertida” foi utilizada. Assim, todos os artigos que incluíssem as
palavras “Flipped Classroom” ou “sala de aula invertida” (ou léxicos derivados destas palavras)
foram recolhidos para análise. Foram examinados o título, o resumo e as palavras-chave e
procedeu-se à categorização dos artigos com base no uso da “sala de aula invertida” enquanto
estratégia ou como sendo o objeto em estudo. Foram selecionados 19 artigos, que representam 2%
de todos os artigos publicados nas atas. Desses, 42% centram a “sala de aula invertida” como
objeto de estudo e 58% evidenciam-na como estratégia para implementar outras metodologias
ativas. Os resultados da análise evidenciam o caráter trasnversal, flexível e inovador da “sala de aula
invertida”, pois pode ser implementada em diferentes contextos educativos, com diferentes
metodologias e tornar a educação num processo mais envolvente e personalizado de acordo com as
necessidades concretas dos alunos nativos digitais.
Palabras clave: Flipped classroom; Sala de aula invertida; Metodologias ativas; Inovação educativa
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/3

210: Tecnologias Digitais e Práticas Flexíveis do Currículo: aplicação da metodologia
“sala de aula invertida” na aprendizagem dos alunos/ Teresa Ribeirinha
Resumen:
Uma análise às políticas públicas de educação, em curso, revela que os temas da
articulação/flexibilização curricular e da diferenciação pedagógica constituem os atuais desafios da
escola portuguesa. Os normativos implementados preconizam uma escola promotora de práticas e
projetos de interdisciplinaridade,
indutores de aprendizagens globais,
que combinem
competências-chave e aptidões transversais. Esta proposta de comunicação pretende apresentar o
projeto de investigação que estamos a desenvolver no âmbito do Doutoramento em Ciências da
Educação, na especialidade de Tecnologia, em curso no Instituto de Educação da Universidade do
Minho (Braga, Portugal), tendo como objetivo analisar o potencial das Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC) na criação de práticas escolares flexíveis, inclusivas e colaborativas usando a
metodologia “sala de aula invertida” (Flipped classroom) e seguindo os princípios da Flexibilidade
Curricular e da Pedagogia Diferenciada. Neste contexto, pretende-se: (1) testar e estudar a
influência das TIC na criação de cenários inovadores de aprendizagem; (2) analisar a contribuição
desses cenários para a articulação interdisciplinar; (3) avaliar o impacto das estratégias
implementadas, através desses cenários, na inclusão dos alunos, na diferenciação das
aprendizagens e no trabalho colaborativo. Esta pesquisa insere-se num quadro epistemológico de
natureza qualitativa e tendo em conta as suas especificidades e objetivos, optar-se-á por um estudo
do tipo holístico de caso único em que o professor e alunos da turma são a unidade de análise para
obtenção dos dados. Os resultados esperados deste projeto deverão permitir a construção de novos
conhecimentos sobre a integração efetiva das TIC em práticas de ensino-aprendizagem e contribuir
para a definição de uma proposta de inovação pedagógica capaz de responder às exigências atuais
da flexibilidade curricular e ao perfil dos alunos (nativos digitais). Nesta proposta de comunicação
daremos realce à contextualização teórica do tema, nomeadamente aos eixos Tecnologias Digitais,
Práticas Flexíveis do Currículo e metodologia da “sala de aula invertida”, bem como aos
procedimentos metodológicos a utilizar no desenvolvimento do Projeto.
Palabras clave: Flexibilidade Curricular; Pedagogia Diferenciada; Tecnologias de Informação e
Comunicação; Sala de Aula Invertida; “Flipped Classroom”
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/3

214: Educação a Distância em Moçambique: Avaliação de Implementação da Plataforma
Moodle na Universidade Pedagógica-Delegação de Tete/ Anacrista da Florinda Milicinho
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Resumen:
A sociedade de hoje está muito mais evoluída na utilização das Tecnologias Digitais de Informação
e Comunicação (TDIC), que têm crescido de forma vertiginosa em todo o mundo desde o final do
século passado, ampliando e diversificando os modos de ensinar e aprender, nomeadamente na
modalidade de Educação a Distância (EaD). Moçambique não fica de fora deste movimento,
apesar de se encontrar numa fase embrionária de desenvolvimento. Neste âmbito, as Instituições
de Ensino Superior têm optado pela utilização de Plataformas E-learning, como sucede na
Universidade Pedagógica de Moçambique com a utilização do Moodle. Neste texto, vamos
apresentar um recorte da dissertação de Mestrado em Ciências da Educação-Tecnologia Educativa,
realizado na Universidade do Minho, cujo projeto de investigação consistiu em perceber os pontos
fortes e fracos, na perspetiva de professores e estudantes, na utilização da plataforma moodle nos
cursos de licenciatura na Universidade Pedagógica de Moçambique - Delegação de Tete (UPTete).
Para isso, recorremos à metodologia survey usando um questionário. De uma maneira geral, os
resultados mostram que, quer docentes quer estudantes, têm um bom relacionamento com as
TDIC mas carecem de diversas competências relacionadas com a utilização da plataforma moodle,
para além da necessidade de ser melhorada a conexão da rede de internet, a fim de que a adopção
da geração da EaD da era da Internet seja, de facto, efetiva.
Palabras clave: Palavras-chave: Educação a Distância; Plataforma Moodle, Universidade
Pedagógica de Moçambique; Delegação de Tete.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/2

226: Procedimento de Estudo como preditor do Sucesso Acadêmico/ Ana Paula
Ambrosio, Leandro Almeida, Michelle Oliveira
Resumen:
O Brasil tem mais de 8 milhões de alunos matriculados em 32.000 cursos de educação superior (ES)
distribuídos em 2500 instituições privadas e públicas. A educação terciária no país teve uma forte
expansão nos últimos 20 anos, mas ainda está muito longe dos padrões internacionais, já que
apenas 17% da população economicamente ativa tem diploma universitário, enquanto a média dos
países da OCDE é de 32%. Em 2016, 1.230.088 alunos foram matriculados em 63 universidades
públicas, sendo 1.018.185 em cursos de graduação. O orçamento alocado pelo Ministério da A
educação para o sistema público de ES foi superior a US $ 10 bilhões - um custo anual por
estudante de US $ 10.000.
Algumas características atuais do ES do Brasil são: (a) presença significativa e fragmentada de
muitas instituições privadas (75% das matrículas) sob um ambiente regulatório fraco; (b) má
qualidade da maioria cursos; (c) desigualdade de acesso e dificuldade de conceber e implementar
ações efetivas visando à inclusão e retenção de populações historicamente excluídas (pobres,
negras, indígenas e deficientes). Em 2016, a taxa de evasão nos cursos tradicionais foi de 18, 1%,
um indicador que, apesar de sua variação entre tipos de instituição (o abandono escolar é muito
maior nas instituições privadas) e cursos, refletem a ineficiência e as dificuldades da educação
superior.
Neste contexto, reter os alunos e graduá-los no tempo adequado acaba sendo uma necessidade de
sobrevivência para todas as instituições de ES, privadas e públicas. Para isto criou-se um
observatório voltado para estes objetivos usando uma abordagem de análise de dados para
identificar padrões nos dados dos alunos e usá-los para desenvolver modelos preditivos que
ajudarão a Universidade tomar ações antecipatórias visando reduzir as taxas de abandono escolar e
o fracasso acadêmico. O sistema tem três objetivos principais: 1) análise exploratória e inferencial
de dados; 2) visualização de dados; 3) previsão do resultado do aluno. Esta solução orientada a
dados, tem o potencial de dotar os administradores de universidades com dados e métricas
relevantes sobre sua eficácia e eficiência educacional.
Este trabalho apresenta as análises realizadas em dados obtidos através do Questionário de
Procedimentos de Estudos: Ensino Superior, e tem como objetivo verificar como estes
procedimentos de estudo impactam os resultados acadêmicos de alunos da Universidade Federal de
Goiás e tentar predizer o sucesso acadêmico dos alunos a partir destes dados.
Palabras clave: Procedimento de Estudo, Observatório, Sucesso Acadêmico
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/1
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227: Predição de Sucesso Acadêmico no Moodle/ Igor Felix, Ana Paula Ambrosio,
Jacques Brancher
Resumen:
O ambiente virtual de aprendizagem Moodle é a plataforma de ensino à distância mais utilizada no
mundo. O sistema oferece diversas ferramentas e instrumentos pedagógicos e administrativos, que
podem ser utilizados para promover experiências de ensino e aprendizagem. Conforme o usuário
interage com o ambiente, o Moodle registra automaticamente as atividades de todos os usuários,
sendo que esses registros podem ser usados para melhorar o ensino à distância. No entanto, o
Moodle possui centenas de tabelas em seu banco de dados, e para manipulá-las é necessário ter
conhecimento da estrutura dessas tabelas e de mineração de dados. Infelizmente, nem sempre as
equipes de ensino a distância têm um profissional com essa experiência.
A Mineração de Dados Educacionais (EDM) e a Análise de Aprendizagem (LA) são novos
domínios de pesquisa que enfocam a análise de dados originados em ambientes educacionais.
Muitos dos trabalhos publicados nestas áreas apresentam os resultados da aplicação de técnicas de
mineração de dados sobre bases de dados educacionais específicas com o intuito de prever o
desempenho de alunos ou analisar atividades dentro do ambiente. Muito poucos incluem o
desenvolvimento de ferramentas que possam contribuir para a educação à distância.
O MoodlePredicta é um sistema desenvolvido para permitir a visualização do comportamento e
progressão do usuário dentro do ambiente Moodle e a previsão do resultado do aluno usando
técnicas de datamining. Para a implementação da predição foi usado o algoritmo Naive Bayes, um
algoritmo que usa probabilidade condicional, baseado no teorema de Bayes (verifica a
probabilidade de um evento dada a probabilidade de que outro evento tenha ocorrido), e que
obteve maiores taxas de precisão quando comparado com outros algoritmos. As tarefas de
mineração são realizadas dentro da ferramenta WEKA que foi integrada ao sistema.
Como estudo de caso para a elaboração e teste da ferramenta foram usados dados de um curso de
graduação em Biologia on-line e um curso de formação de tutor on-line oferecidos na Universidade
Federal de Goiás (UFG). Esses cursos foram escolhidos porque representam dois ambientes
distintos para a análise de contextos e mapeamento de diferentes comportamentos. A base de dados
de treino é composta de 13 disciplinas distintas, com 1307 alunos. Para cada aluno foram
selecionados dados referentes a 40 atributos extraídos das bases de dados do Moodle.
A ferramenta foi testada e avaliada por um grupo de especialistas em educação a distância e tutores
que são usuários ativos da plataforma Moodle. Os critérios utilizados na avaliação da ferramenta
incluem: sua operação, acesso ao banco de dados, resposta e tempo de processamento, os
resultados apresentados.
Palabras clave: Predição, Moodle, Sucesso Acadêmico
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/1

231: Fomento del aprendizaje cooperativo a través de herramientas/ Elena Blanco
González, Ana Bernardo Gutiérrez, María Estaban García, Antonio Cervero
Fernández-Castañón, Alejandra Dobarro González
Resumen:
Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se plantea un importante
cambio de paradigma educativo, pasando de enfoque basado en la enseñanza donde el rol
protagonista es el del profesor a un enfoque basado en el aprendizaje, en el que es el alumno quien
adquiere ese rol protagonista. En este contexto se promueve la enseñanza por competencias,
destinada a proporcionar al alumnado no solo conocimientos sino también destrezas y actitudes
capaces de proporcionar a los discentes una formación integral que favorezca su futura inserción
laboral. Dentro de las competencias básicas a fomentar transversalmente a través de los programas
de estudio adaptados al EEES, la competencia digital y el trabajo cooperativo cobran especial
relevancia; en un mundo digitalizado cuyo desarrollo ha dado lugar a la denominada sociedad del
conocimiento, es imperativo que los futuros trabajadores adquieran competencias digitales que les
permitan trabajar en este entorno. Así mismo, el trabajo cooperativo es otra competencia clave que
ha de fomentarse, pues en el contexto laboral actual es una destreza indispensable. Ambas
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competencias se configuran así como fundamentales ya no solo de cara a la futura inserción laboral
de los graduados, sino de cara a un adecuado progreso académico durante su carrera. Es por ello
que los docentes deben cambiar su metodología docente para adaptarla a esta nueva realidad,
adaptación en la que cobra una especial importancia el uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación. En la presente comunicación se presenta un proyecto de innovación docente cuyo
objetivo era fomentar el uso de herramientas de trabajo colaborativo aplicado en asignaturas de los
grados de psicología, magisterio y pedagogía a través de campus virtual de la Universidad de
Oviedo, con el objetivo de mejorar tanto el rendimiento de los estudiantes, variable predictora del
abandono universitario, como la cohesión de grupo de aula como variable protectora frente al
mismo.
Palabras clave: TIC, aprendizaje cooperativo, abandono universitario.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta -1

256: Spreaker: una aplicación móvil para llevar a cabo experiencias de radio en las aulas
de Secundaria/ Alfredo Blanco Martínez, Francisco José Santos Caamaño
Resumen:
Los medios de comunicación ofrecen a los docentes infinidad de posibilidades pedagógicas para
producir cambios en las aulas y para encaminar las acciones educativas hacia la verdadera
innovación. En relación con dichos medios, se encuentras las TIC y la gran variedad de
herramientas digitales que facilitan la tarea descrita y enriquecen los procesos de enseñanzaaprendizaje del alumnado. En este caso, este trabajo concentra los esfuerzos sobre la aplicación
móvil Spreaker. Se trata de una aplicación que permite grabar en directo pequeños programas de
radio, así como acompañarlos de un amplio abanico de extras que hacen todavía más veraz la
experiencia didáctica. En este trabajo, se estudia, analiza y describe la experiencia llevada a cabo
por un docente en un centro urbano de titularidad pública en la ciudad de A Coruña. Dicho
docente se propuso mejorar, desde la materia de Lengua castellana y Literatura y con alumnado
que cursaba el primer curso de la Educación Secundaria, la competencia comunicativa oral y la
competencia propiamente digital. Esta última, decidió desarrollarla a través del trabajo colaborativo
con dispositivos móviles, tratando también de favorecer una educación digital por medio de la
utilización segura y responsable del dispositivo móvil en las aulas. Para analizar la experiencia del
profesor investigado, se ha llevado a cabo un estudio de corte cualitativo, en el que la entrevista y
el análisis de documentos han cobrado un papel fundamental como principales técnicas de
investigación en la recogida de datos. Las palabras del docente muestran coincidencias significativas
con el análisis conjunto de las producciones del alumnado, lo que pone de relieve el valor de la
metodología cualitativa en este trabajo, así como los beneficios de emplear el teléfono móvil y las
TIC para mejorar las competencias de los participantes. Tras el análisis y exposición de los datos,
se llega a la conclusión de que el profesorado debe hacer más juicio crítico sobre esta clase de
experiencias para tratar de implementarlas en las aulas y producir cambios significativos y con
impacto en la formación de los jóvenes. Vivimos en una sociedad que necesita de personas que
dominen el don de la palabra en todas sus vertientes y manifestaciones y, al mismo tiempo, sepan
comunicarse y trabajar por medio de distintos medios. En definitiva, la utilización por parte del
profesorado de metodologías, como el trabajo colaborativo, y las TIC al servicio de la innovación
educativa, posibilitan enriquecer los procesos de formación y de aprendizaje, tanto de alumnos
como de docentes.
Palabras clave: TIC; Educación Secundaria; investigación cualitativa; herramienta digital;
innovación educativa
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/1

280: A presença do digital nos curricula das licenciaturas de marketing e comunicação em
Portugal/ Paulo Ribeiro Cardoso, Jorge Domingos Veríssimo, Maria do Rosário
Correia
Resumen:
A internet tem alterado progressivamente o modo como as empresas funcionam e atuam no
mercado. Fenómenos como o comércio eletrónico, a publicidade online e as redes sociais têm
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gerado mudanças acentuadas nas marcas, nos consumidores e nas relações que estabelecem entre
si.
Durante décadas, os cursos superiores de marketing e de comunicação, prepararam os alunos para
um modelo de empresa tradicional, através de modelos conceptuais clássicos. Porém, o rápido
avanço dos canais digitais introduziu neste sistema um fator crítico: estarão os atuais curricula das
licenciaturas de Marketing e Comunicação adequados aos cenários digitais? Estarão as unidades
curriculares a preparar os futuros profissionais para a dimensão digital nas quais interagem marcas e
consumidores?
Mais do que responder de forma definitiva a estas perguntas, este estudo procura aprofundar a
temática através da análise de conteúdo de um conjunto de curricula de licenciaturas de Marketing e
Comunicação em Portugal. Em concreto é analisada uma amostra de planos de estudos e saídas
profissionais de diversas instituições de ensino superior, procurando identificar a presença de
conteúdos relacionados com o marketing digital e a comunicação na web.
Com base nos resultados obtidos são sugeridas algumas investigações e medidas relacionadas com a
adequação dos curricula académicos aos desafios digitais.
Palabras clave: marketing digital; comunicação digital; ensino superior; curriculum de licenciatura;
unidade curricular.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/2

277: Usos y motivaciones de conexión a Internet de estudiantes universitarios/ Carmen
Fernández de la Iglesia, Carmen Fernández-Morante, Beatriz Cebreiro, Alba Elena
Martínez-Santos, Lorena Casal Otero
Resumen:
Actualmente existe una generalización del uso de Internet y de redes sociales entre los jóvenes y
esto plantea la necesidad reflexionar e indagar acerca de los usos y prácticas que realizan los
estudiantes, con el propósito de conocer y comprender al joven universitario contemporáneo
(Domínguez y López, 2015). El objetivo de nuestro trabajo se centra en conocer qué usos y
motivos tienen los estudiantes universitarios para conectarse y para no conectarse a Internet. La
muestra estuvo formada por 418 estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela (USC)
de primer y segundo curso de 4 grados de Ciencias de la Educación: Pedagogía, Educación Social,
Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria. El instrumento para recoger los
datos fue el cuestionario sobre actitudes, percepciones y uso de Internet y redes sociales (Rial,
Gómez, Braña y Varela, 2014). De este se analizaron aquellos ítems relacionados con los motivos
para conectarse y para no conectarse a Internet. Se obtuvieron estadísticos descriptivos para los
ítems analizados del cuestionario. Dado que todas las variables analizadas son nominales se
realizaron tablas de contingencia y se estimó la existencia de relación entre género y motivos para
conectarse y para no conectarse a Internet mediante pruebas de chi cuadrado y coeficientes de
contingencia. Los ana?lisis estadi?sticos se realizaron con el paquete estadi?stico IBm SPSS para
mac, versio?n 20.0. Los motivos que esgrimen los estudiantes universitarios para conectarse a
Internet son: visitar sus perfiles en redes sociales (92, 3%), buscar información relacionada con los
estudios (89, 2%), consultar el correo electrónico (87, 3%), mientras que los motivos que menos
explican la conexión a Internet son entrar en webs de apuestas ya que un 96, 7% de los
participantes indican que este no supone un motivo y la participación en juegos online situándose
en un 87, 6% los participantes que no lo reconocen como motivo de conexión. En relación a la
variable género, solamente se han encontrado diferencias significativas en visitar perfiles de redes
sociales, siendo las mujeres las que señalan esta razón para conectarse en mayor medida; y
participar en juegos online así como entrar en webs de apuestas, razones que los hombres apuntan
como motivos significativamente más que las mujeres. En relación con los motivos para no
conectarse, el género ha mostrado diferencias significativas solamente en una de las razones siendo
los hombres los que manifiestan no conectarse por falta de conocimiento para hacerlo. Nuestros
resultados coinciden con otras investigaciones (Gutiérrez-Porlán, Román-García y Sánchez-Vera,
2018; Fernández, 2016; Ruíz, 2016; Colás, González, de Pablos, 2013), que confirman que los
motivos fundamentales de conexión a Internet están relacionados con el uso de las redes sociales y
con la búsqueda de información relacionada con sus estudios. En relación al género, hemos
identificado coincidencia con esos estudios previos (Murathan, 2018; Fernández, 2016;
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Andreassen, Torsheim, Brunborg y Pallesen, 2012; Muñoz-Rivas, Navarro y Ortega, 2003), que
informan que mujeres se conectan más que los hombres para acceder a sus redes sociales mientras
que los hombres se conectan más para participar en juegos online o web de apuestas.
Palabras clave: Internet, conexión, universitarios, motivos
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/2

281: O ensino do Marketing e da Comunicação face aos desafios do digital: a perspetiva
de professores e profissionais/ Paulo Cardoso, Jorge Domingos Veríssimo, Maria do
Rosário Correia
Resumen:
As últimas décadas foram marcadas por um desenvolvimento acelerado da internet e de tudo que
ela abrange. As empresas mudaram ao nível da gestão de processos, da comercialização de
produtos e serviços, da comunicação e da relação com o consumidor. Os consumidores adquiriram
novos hábitos de consumo de media, ampliaram a possibilidade de partilhar a sua opinião sobre as
marcas e, acima de tudo, ganharam poder de tomar decisões mais informadas. E as instituições de
ensino superior? Têm acompanhado esta revolução do conhecimento e da comunicação, dando
aos seus alunos competências que lhes permitam responder aos desafios do digital? Os futuros
profissionais de Marketing e Comunicação estão a ser preparados para esta realidade?
Este estudo aborda o modo como os cursos superiores de Marketing e Comunicação estão a
preparar os seus alunos para um mercado empresarial em constante mudança. A componente
empírica deste trabalho tem uma abordagem qualitativa, envolvendo um conjunto de entrevistas a
professores e profissionais, e uma análise de conteúdo das respetivas respostas.
O resultado final permite fazer um mapa atualizado sobre esta temática e, ao mesmo tempo,
identificar estratégias que permitam delinear uma melhor formação superior nestas áreas.
Palabras clave: marketing digital; comunicação digital; ensino superior; profissionais de marketing
e comunicação; empresas de marketing; empresas de comunicação.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/2

656: Técnicas de Análise de Dados exploradas no software webQDA: o caso dos
investigadores de educação/ Antonio Pedro Costa, Diamantino Ribeiro
Resumen:
A análise de dados qualitativos em educação segue diferentes caminhos, explorando diferentes
técnicas de análise. Por outro lado, o uso de software para Análise de Dados Qualitativos
(CAQDAS) tem tido um crescimento tanto na sua procura como na oferta disponível aos
investigadores. O panorama atual coloca estas ferramentas como essenciais, não apenas porque
conferem rigor e sistematização aos projetos de investigação mas, também, porque permitem
alcançar resultados que de outra forma não seriam possíveis. Neste âmbito, as ferramentas
“capacitam-se” de funcionalidades que permitam adequarem-se às diferentes técnicas de análise.
Neste estudo pretendemos compreender quais os percursos que os investigadores na área da
educação traçam quando usam um software de análise qualitativa. Para isso, foram recolhidos
dados aos utilizadores do webQDA (www.webqda.net), através de um inquérito por questionário e
das interações realizadas ao software. Os resultados indicam que a técnica mais utilizada é Análise
de Conteúdo. Preconizando os passos definidos no livro “Análise de Conteúdo Suportada por
Software” a maioria dos utilizadores não exploram todos os passos propostos ficando pela
codificação interpretativa/inferencial. Isto leva-nos a concluir que, pelo menos através do
webQDA, não existe conhecimento ou uma preocupação na procura de padrões, que podem ser
alcançados, por exemplo, através da criação de “Matrizes Quadrangulares”. Como reforço à
afirmação anterior, na análise das respostas abertas, os utilizadores da área de educação propõem
funcionalidades que já existem parcialmente ou totalmente
Palabras clave: técnicas de análise de dados, caqdas, software webqda, tic, educação
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- 2/3

323: Aplicacións educativas coa tecnoloxía ubícua/ Eduardo
Emilio Joaquín Veiga Río

Rodríguez Machado,
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Resumen:
Este artigo está enmarcado dentro da formación permanente do profesorado proposto pola
Comisión TIC da rede permanente de formación do profesorado da Consellería de Educación de
Galicia. Nesta ocasión desenvólvese na modalidade mixta en sesión presencial e en rede. O
obxectivo principal de todo este proceso de formación é o de mellorar as competencias dixitais do
profesorado e facilitar a mellora da calidade do ensino fomentando a aplicación práctica desta
formación adquirida.
Os obxectivos foron:
Coñecer recursos para a creación de aplicacións educativas.
Deseñar e implementar aplicacións para dispositivos móbeis.
Integrar as aplicacións na práctica educativa.
Os contidos:
Recursos e ferramentas para o deseño e implementación de apps.
Aplicación didáctica das apps.
Realízase unha enquisa inicial e outra final para ver o nivel de competencias e coñecemento do
profesorado participante a través da web http://tecnoloxiaubicua.com/. A mostra corresponde a
25 profesores de varios niveis de ensino e pódese observar que ou grupo participante non curso
estiman que as TIC son unhas ferramentas moi útil para ou centro para desenvolver ou traballo nas
aulas TIC. Obsérvase nos resultados un amplo coñecemento de ferramentas TIC.
Palabras clave: Tecnoloxía, ubícua, apps, formación, profesorado
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/3

142: CONCEPCIONES SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA MÚSICA POR EL
PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA/ Aurelio Chao Fernández,
Rubén José Calviño Vázquez
Resumen:
El presente trabajo aborda la relación entre las creencias y el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) y la Educación Musical en la Educación Primaria en base al
currículo de la Comunidad Autónoma de Galicia. Para ello, se desarrolló un cuestionario y se
analizó la relación entre el uso de las TIC por parte del profesorado de música de Educación
Primaria en relación con sus concepciones sobre el valor educativo de las TIC y la edad del
profesorado.
Se llevó a cabo un análisis documental en relación a los contenidos TIC establecidos en el currículo
de la Educación Musical para comprobar su presencia y se hizo referencia a las TIC desde el “Plan
de introducción de las TIC” precisando cómo tiene que estar presente desde la legislación y la
administración hasta en los diferentes documentos de los centros educativos. Posteriormente se
puso de manifiesto de forma teórica la importancia que supone la introducción de las TIC en la
educación musical, cambiando la metodología docente y empoderando la autonomía de los/las
discentes. Además, se analizó la documentación existente para conocer si previamente se había
constatado alguna tendencia que relacionara el uso de las TIC y la edad del profesorado.
Para estudiar estos aspectos se utilizó un cuestionario que cubrió el profesorado especialista de
música de los centros educativos de Educación Primaria y que se basó en la utilización de las TIC,
en los diferentes beneficios que aportan éstas a la educación musical (en el caso de considerarla
favorable) y la edad del profesorado, como variables que posteriormente se analizaron
estadísticamente.
Finalmente, como conclusión de la investigación se realizó un análisis de los resultados obtenidos
en función de las tres variables sobre las que se llevó a cabo la misma, los cuales se pusieron en
relación con la bibliografía consultada, así como con la legislación oportuna.
Palabras clave: Tecnologías de la Información y Comunicación; Educación Musical; Profesorado;
Educación Primaria.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/2

267

366: CONCEPCIONES SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA MÚSICA POR EL
PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA/ Aurelio Chao Fernández,
Rubén José Calviño Vázquez, Eva María Espiñeira Bellón
Resumen:
El presente trabajo aborda la relación entre las creencias y el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) y la Educación Musical en la Educación Primaria en base al
currículo de la Comunidad Autónoma de Galicia. Para ello, se desarrolló un cuestionario y se
analizó la relación entre el uso de las TIC por parte del profesorado de música de Educación
Primaria en relación con sus concepciones sobre el valor educativo de las TIC y la edad del
profesorado.
Se llevó a cabo un análisis documental en relación a los contenidos TIC establecidos en el currículo
de la Educación Musical para comprobar su presencia y se hizo referencia a las TIC desde el “Plan
de introducción de las TIC” precisando cómo tiene que estar presente desde la legislación y la
administración hasta en los diferentes documentos de los centros educativos. Posteriormente se
puso de manifiesto de forma teórica la importancia que supone la introducción de las TIC en la
educación musical, cambiando la metodología docente y empoderando la autonomía de los/las
discentes. Además, se analizó la documentación existente para conocer si previamente se había
constatado alguna tendencia que relacionara el uso de las TIC y la edad del profesorado.
Para estudiar estos aspectos se utilizó un cuestionario que cubrió el profesorado especialista de
música de los centros educativos de Educación Primaria y que se basó en la utilización de las TIC,
en los diferentes beneficios que aportan éstas a la educación musical (en el caso de considerarla
favorable) y la edad del profesorado, como variables que posteriormente se analizaron
estadísticamente.
Finalmente, como conclusión de la investigación se realizó un análisis de los resultados obtenidos
en función de las tres variables sobre las que se llevó a cabo la misma, los cuales se pusieron en
relación con la bibliografía consultada, así como con la legislación oportuna.
Palabras clave: Tecnologías de la Información y Comunicación; Educación Musical; Profesorado;
Educación Primaria.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/3

372: A gestão do acesso livre ao conhecimento nas instituições de ensino superior: estudo
de caso sobre repositórios online./ João Firmino Soares Abreu Alves
Resumen:
A importância da gestão do conhecimento é compreendida por Arguin (1989) e Bodini (1998)
como um pilar dos sistemas de educação, pois, sem ela, o acesso à produção científica das
Instituições de Ensino Superior (IES) torna-se complexa. Neste sentido, apresentamos o presente
projeto cujo objetivo é de analisar as dinâmicas dos repositórios de acesso aberto e suas influências
no movimento da educação aberta, a fim de propor melhorias ao desenvolvimento dos
repositórios de acesso aberto do Brasil para compartilhamento da produção acadêmica de todas as
suas Universidades Federais, usando, como estudo de caso, os Repositórios Científicos de Acesso
Aberto de Portugal – RCAAP.
Considerando que aqui trataremos da melhoria da gestão do conhecimento e que, por sua vez, o
conhecimento nasce a partir de dados e de informações, é importante delinear o conceitual teórico
para definir tanto um conceito quanto outro. Portanto, dados estão classificados como o conjunto
de fatos distintos, objetivos e com pouca relevância, enquanto na informação os dados já devem
ser analisados com significância, relevância e propósito, com forma própria e finalidade como
essência (Isaías, 1999). Já conhecimento, segundo Davenport e Cronin (2000), é a informação
aplicada a tarefas e está relacionado ao “know-how” adquirido pelas pessoas ao longo do tempo,
envolvendo a incorporação da informação no conhecimento já existente através de atos de
compreensão. Por isso, o conhecimento cria, esclarece e inova ações. De acordo com Meyer
Junior (1988) e Cunha (1995), a Gestão do Conhecimento é a gestão dos ativos intangíveis, seja
das atividades ou dos processos que possam incrementar a competitividade pela otimização do uso
e da criação das fontes de conhecimento, sejam individuais, grupais ou organizacionais. A primeira
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forma de acesso aberto ao conhecimento foi a fundação das universidades, de seguida tivemos as
bibliotecas públicas e atualmente os repositórios institucionais. Nesta pesquisa vamos recorrer a
métodos mistos (Creswell, 2010), utilizando como instrumentos de coleta de dados, questionários
e entrevistas e observação direta juntos dos docentes e estudantes da Universidade do Minho
(UMinho) e da Universidade Federal da Bahia (UFBA). No final desta pesquisa esperamos, como
resultados, o mapeamento da gestão do conhecimento das universidades em questão com o
desiderato de propor um mecanismo de partilha da produção acadêmica entre toda a comunidade
científica.
Palabras clave: Gestão do conhecimento; Repositórios online; Acesso livre ao conhecimento;
Educação Online; Educação Aberta.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/3

382: FELICIDADE E TECNOLOGIAS. UM CURRÍCULO POSSÍVEL/
Cristiane Eleutério Pinheiro, Marcia Ferreira Streng
Resumen:
A temática dessa comunicação relaciona-se com o movimento científico que estuda a felicidade,
onde ela surgiu e alguns países que já estão tendo respostas positivas com essa ciência inclusive o
Brasil e o uso inadequado das tecnologias pelos jovens brasileiros. Ao observarmos que os
adolescentes brasileiros em sua grande maioria têm acesso e usam as tecnologias, muito mais fora
da escola do que dentro dela, não estabelecendo uma conexão produtiva que poderia ser mais
aproveitada, infelizmente o que vemos, são alunos desmotivados, robotizados e um número
muito grande de evasão escolar no Ensino Médio descrito no Censo Escolar 2018.
As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICS), estão presentes na vida de milhões de
pessoas ao redor do mundo, desde que acordamos até a hora de dormir os smartphones
atualmente são considerados como parte integrante do corpo humano. Conferimos, seja para
verificar os e-mails, ver mensagens do whatsApp, acessar as redes sociais ou nos distrair com
joguinhos. Quase 80% das pessoas checam os seus celulares ao acordar e é estimado que 40% das
nossas ações realizadas diariamente são movidas por puro hábito seja consciente ou inconsciente.
(Castells 2005). Esta cada vez mais raro um papo casual nos transportes públicos, em salas de
espera, e até mesmo dentro das residências.
As escolas precisam ajudar a desenvolvimento dos jovens alunos, reforçar as suas relações
interpessoais, construir emoções positivas, promover consciência e incentivar um estilo de vida
mais saudável. Estudos mostram que muitos alunos não têm competências sócio emocionais e
tornam-se menos ligados à escola à medida que progridem do Ensino Fundamental para o Ensino
Médio. Essa falta de conexão pode afetar negativamente o desempenho acadêmico e até mesmo em
sua formação pessoal.
Inspirada na experiência do Butão, país que criou o índice de Felicidade Interna Bruta, a ONU
lançou, em 2012, um Relatório Mundial da Felicidade, que analisa os níveis de satisfação em 156
países. O Brasil apesar de ser conhecido pela hospitalidade e pelo carisma, o povo brasileiro vem
despencando no ranking de felicidade: em 2015 ocupávamos o 16º lugar, e no ano de 2018 já
caímos para o 28º. (Lopes, 2018)
Segundo Ubiratan Junior do canalfelicidade.com.br, esse movimento chamado de Psicologia
Positiva que estuda os aspectos positivos da vida, centra-se no estudo e na prática das emoções
positivas, forças e virtudes que faz os indivíduos florescerem. Surgiu em 1998 quando o professor
e cientista Martin Seligman, assumindo a presidência da American Psychological Association
(APA) iniciou um movimento denominado Psicologia Positiva que teria importante contribuição a
dar para o desenvolvimento pessoal dos indivíduos, comunidades e nações inteiras.
O uso exagerado das TICs é uma realidade que está chamando atenção de muitos pesquisadores:
Há necessidade de recuperar as relações interpessoais e encontrar um caminho para restabelecer as
relações pessoais que estão se perdendo.
Isso não significa ignorar as TICs, até porque isso não é mais possível, mas usar a ciência da
felicidade estimulando, motivação o uso das TICs como ferramentas de aprendizagens necessárias
para que os professores possam oferecer aos alunos um novo olhar sobre o que pode determinar e
controlar sua vida, as que facilitem a escolha na liberdade no trabalho e no lazer e as que
proporcionem conceitos, habilidades técnicas e estratégias necessárias para aprender por si mesmo.
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Estabelecer com as TICs um diálogo equilibrado para que elas possam contribuir e não anular as
necessidades que o ser humano tem de ser humano.
Palabras clave: Currículo, Motivação, Psicologia Positiva, e Tecnologias Educativas
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/3

390: IMPACTO DE LA ADICCIÓN AL MÓVIL EN LA ADOLESCENCIA:
NOMOFOBIA/ Maria Elena López Pérez, Maria Esther López Pérez, Antonio Lopez
- Castedo
Resumen:
Con la llegada de las nuevas tecnologías y la interactividad presente en la vida cotidiana de las
personas, los móviles se han convertido en instrumento de amplio uso para vincularse socialmente
en todos los ámbitos de la vida, provocando una de las mayores adicciones en siglo XXI,
especialmente en la población adolescente. Aunque no se trata de un fenómeno reciente, la
nomofobia (no mobile phone phobia) es entendida como una adicción comportamental que implica
un miedo intenso e irracional a quedarse sin telefono movil. En el presente trabajo analiza el
impacto de la adicción al móvil entre los adolescentes. El presente trabajo analiza el impacto de la
adicción al móvil entre los adolescentes, aplicando NMP-Q a 300 estudiantes de ESO, con edades
comprendidas entre los 12 y 16 años (13, 93 DT 1, 24). Se utiliza una metodología cuantitativa con
un diseño transversal, descriptivo y analítico. Los resultados nos indican que las mujeres de centros
públicos y que cursan 4º de la ESO tienen una mayor probabilidad de sufrir nomofobía en sus
distintas dimensiones. En la discusión se analizan las implicaciones a la luz de los resultados
hallados.
Palabras clave: Smartphone, nomofobia, abuso, adolescencia, adicción.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/2

506: Whatsapp como Ferramenta Pedagógica/ Clayton Moch Moch
Resumen:
A pesquisa refere-se ao Whatsapp como ferramenta pedagógica, que tem como Objetivo Geral
analisar como os alunos da rede municipal de ensino de Canoas, especificamente da Escola Rio de
Janeiro, utilizam o Whatsapp como ferramenta pedagógica de TIC, fora da sala de aula, com
alunos do 8° ano do ensino fundamental. A Metodologia adotada foi exploratória de forma que
apresentou um maior conhecimento do problema relatado tornando possível a construção de
hipóteses. Ela também foi descritiva pois descreveu as características da população e identificou
possíveis relações entre as variáveis verificadas, além de explicativa, demonstrando como é
utilizado essa TIC na referida escola municipal. O critério de seleção da amostra ocorreu por
acessibilidade e comodidade, e o instrumento utilizado na pesquisa foi um questionário eletrônico,
preenchido de forma online pelos alunos, com questões abertas e fechadas, de modo que puderam
elucidar as questões levantadas na pesquisa, além do convívio diário com os alunos, e a utilização
do próprio Whatsapp, nas interações nos grupos, que esclareceram alguns pontos que
necessitavam de ajuste. Os principais resultados, preliminares ainda, visto que a pesquisa finalizará
somente em dezembro, ao final do ano letivo, apontam que o Whatsapp pode ser utilizado para
fornecer dicas e também um resumo das aulas, assim como a internet disponibilizada não sendo
suficiente para atender a necessidade dos alunos e, da mesma forma com os recursos TIC.
Merecendo destaque também um maior comprometimento dos alunos com a disciplina e
disponibilização de um maior apoio didático aos alunos. Com isso, foi possível destacar aspectos
como a necessidade de se rever a formação dos professores com TICs e que as políticas públicas
relacionadas ainda necessitam melhorar e devem ser elaboradas conjuntamente com os professores
e até dos próprios alunos de modo que sejam feitas de acordo com a realidade de todos.
Palabras clave: TIC, laboratórios de informática, escolas públicas, Whatsapp
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/2

463: Scratch e a Educação Rodoviária/ Carolina Rocha, Teresa Pessoa, Ricardo
Almeida, Maria Emília Bigotte de Almeida
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Resumen:
O Projeto Aprender a andar na estrada com o Edgar e a Rita integra uma investigação e uma
intervenção centrada na conceção, implementação e avaliação de situações de aprendizagem, no
currículo do 4º ano do ensino básico, em Portugal.
A inovação deste trabalho reside não só na integração das Tecnologias da Informação e da
Comunicação no curriculum, mas também na utilização criativa das ferramentas da Web 2.0, tais
como o Scratch, a banda desenhada, entre outras, para a promoção e desenvolvimento de uma
cidadania ativa e participativa através da abordagem de temas como a educação rodoviária.
Aprender a andar na estrada com o Edgar e a Rita tem como objetivos principais promover os
conhecimentos dos alunos sobre a temática da Educação Rodoviária, sensibilizando para a
mudança de comportamentos tendo em vista a diminuição da sinistralidade rodoviária e a
promoção da utilização das novas tecnologias em sala de aula.
Neste estudo daremos conta das diferentes etapas relativas ao desenho e desenvolvimento dos
diferentes materiais que integram as diferentes fases do projeto, nomeadamente: diagnóstico,
intervenção e avaliação. Assim, para diagnosticar os conhecimentos dos alunos relativamente ao
tema da Educação Rodoviária, na primeira fase, foi desenvolvido um recurso técnico-pedagógico um jogo - com o suporte da ferramenta Scratch que descreveremos. A intervenção, segunda fase
do estudo, consistiu na conceção e aplicação de materiais pedagógicos para a exploração dos temas
onde os alunos demonstraram mais dificuldades. No final da intervenção, para completar a
exploração de cada subtema e para consolidar os conhecimentos, os alunos tiveram de completar
um exercício - o exercício das palavras cruzadas - concebido para o efeito pela investigadora.
Neste trabalho para além do enquadramento teórico da investigação, nomeadamente o quadro
atual das competências digitais, o pensamento computacional, a inovação pedagógica e a
promoção de uma cidadania ativa iremos descrever, em detalhe, a experiência desenvolvida, não
só no âmbito do desenvolvimento de materiais didáticos com recurso ao Scratch e outras
ferramentas, mas também no âmbito da conceção, desenvolvimento e implementação da
intervenção propriamente dita.
Palabras clave: educação; tecnologias; scratch; educação rodoviária; inovação
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/2

520: Use of Classifiers to Predict Student Performance in Programming Courses/ Porthos
Motta, Ana Paula Ambrósio, Eduardo Albuquerque
Resumen:
The analysis of academic information provides a global view of the educational system and serves
as the basis for decision making. However, analysis is usually restricted to summaries that generate
statistical indicators that express particular aspects of the system, such as school performance, agegrade distortion, and student progression over the years. In addition, despite the technological
advances, information processing is still a complex and time-consuming process, delaying access
to statistical reports. The increase in the amount of academic data and information available and the
advances in the areas related to information processing led to the creation of a new research
domain called Educational Data Mining (EDM) which deals with the application of data mining
techniques, machine learning and statistics to information generated in educational environments.
Within the options offered by the tools associated to EDM, some can be used to make predictions
what is particularly interesting in the educational context because it allows preventive actions to be
taken when negative situations are identified. In this article we analyze academic data from
Computer Science (CS) students at a public University in Brazil. To predict students' performance,
courses with the highest failure and dropout rates of the program: computer programming 1 (PC1),
computer programming 2 (PC2), data structure 1 (ED1), data structure 2 (ED2), mathematical
logic (LM), and object-oriented programming (OOP) were considered. The original academic
database, containing information on 391 students, was restructured, generating a single table to be
analyzed using supervised classification techniques.
Unlike the standard approach which aims to predict outcome in distinct, stand alone, situations,
we try to predict outcome in several consecutive semesters, by incrementally taking into account
the disciplines of previous semesters. To tackle the problem, Supervised Classification Algorithms
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were used for prediction, along with evaluation measures used to analyze algorithm performance.
Results were obtained by applying decision tree algorithms using the WEKA environment.
The academic records of 391 undergrad students of computer science were provided by the
administration. Data was analysed using the J48 decision tree algorithm in the Weka Data
Environment and the results showed that the use of classifiers is a promising way to predict
performance and dropout.
Palabras clave: Educational Data Mining, Classification, Student Performance.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/2

517: A expansão do ensino superior na zona rural do Brasil: a EaD como política de
inclusão social./ Gina Maria Porto de Aguiar, Bento Duarte da Silva
Resumen:
A Educação a Distância cresceu substancialmente, motivada pelo impulso tecnológico e pela
disseminação do acesso à internet. Isso, por consequência, possibilitou que uma quantidade
considerável de Instituições de Ensino Superior, no Brasil, aderisse a esta modalidade para a oferta
de cursos em diversos níveis. A expansão desta modalidade na zona rural do Brasil, tem se
fortalecido, gradativamente, desde 2005, com a realização de cursos que utilizam as Tecnologias
Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) como recurso que visa a possibilitar o acesso à
informação, encurtando distâncias geográficas e minimizando a limitação do tempo, para aqueles
impossibilitados de frequentar cursos presenciais. Assim, as políticas educacionais brasileiras foram
estruturadas com o objetivo de assegurar a expansão da educação, via aumento de oferta de cursos
superiores, com a finalidade de promover a inclusão social. Nesse sentido, este trabalho contempla
as reflexões de um projeto de doutoramento inserido na especialidade de Tecnologia Educativa, do
Curso de Doutoramento em Ciências da Educação na Universidade do Minho, que objetiva
analisar o impacto socioprofissional da expansão do ensino superior na modalidade a distância
contemporânea nos sujeitos e na comunidade do interior do estado do Ceará. Pretende-se,
especificamente, investigar as relações que se estabelecem entre o acesso a tais cursos e o impacto
na vida de seus usuários e de sua comunidade. Nessa investigação será privilegiada uma abordagem
de métodos mistos na perspectiva de Creswell (2012), a partir da combinação de uma análise
documental e bibliográfica sobre a educação a distância, apoiando-se nas contribuições de Garrison
(1985); More & Kearsley (2007), Gomes (2008), Litto e Formiga (2009; 2012); Castells (2010;
2014); Paulo Dias, Darlinda Moreira & Antonio Quintas (2017), entre outros. O procedimento de
coleta e análise de dados se dará através da estratégia explanatória sequencial, na primeira fase,
seguidas de coleta e análise de dados qualitativos em uma segunda fase que é desenvolvida sobre os
resultados quantitativos iniciais (Creswell, 2012). Quanto aos instrumentos de coletas de dados
serão utilizados: a entrevista semiestruturada com os quatro gestores da UAB nas Instituições
Públicas de Ensino Superior que ofertam EaD; o questionário será aplicado ao universo de
estudantes egressos no ano de 2018 da modalidade EaD/UAB do estado do Ceará; as entrevistas
semiestruturadas com os estudantes respondente do questionário e situados na zona interiorana. A
análise de dados da pesquisa qualitativa será discutida a luz da análise de conteúdo de Bardin (2016)
e a fase quantitativa estará centrada ao redor do levantamento survey de questionários. Os
resultados pretendem elucidar se a formação desenvolvida pela EaD/UAB é capaz de atender as
necessidades da comunidade interiorana do Estado do Ceará, no que se refere a formação pessoal
do estudante e a melhoria da comunidade.
Palabras clave: Educação a distância. Expansão do ensino superior. Inclusão social.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta -1

528: Ampliación de los usos de Moodle: aulas virtuales para la coordinación docente/
Beatriz García Antelo, Lorena Casal Otero
Resumen:
Moodle se ha convertido en los últimos años en uno de los Learning Manegement System (LMS)
más utilizado en la educación superior. La Universidad de Santiago de Compostela (USC) usa esta
plataforma como soporte del Campus Virtual desde el curso 2012-2013, convirtiéndose así en una
herramienta que ofrece muchas posibilidades para el apoyo a la docencia. En los últimos años,
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conscientes de la importancia de la coordinación docente para el ejercicio adecuado tanto de la
actividad académica como organizativa de las instituciones educativas, desde la USC y más
concretamente, desde el Centro de Tecnologías para el Aprendizaje (CeTA) se ha impulsado el uso
del Campus Virtual como herramienta de gestión que da soporte a procesos de coordinación
docente horizontal y vertical. El objetivo de este trabajo es exponer el progresivo desarrollo de estas
aulas virtuales de coordinación, así como la formación desarrollada desde el Programa de
Formación e Innovación Docente (PFID) de la USC para potenciar su uso. Así, lo que comenzó
en los primeros años con solicitudes de carácter puntual y para dar respuesta a una demanda
específica, se ha ido ampliando hasta llegar al momento actual en el que todas las titulaciones
oficiales de Grado y Máster disponen de un espacio de coordinación en el Campus Virtual.
Además, el PFID viene ofertando desde el curso 2014/2015 la actividad formativa: “Aulas
virtuales de coordinación, gestión y usos”, con una duración de cuatro horas y cuya finalidad
reside en ayudar a los/as coordinadores/as a gestionar de forma eficaz estas aulas virtuales,
promoviendo su uso para facilitar la coordinación de título o curso, de cara a que constituyan un
canal de comunicación directo tanto con el profesorado como con el alumnado. Hasta el momento
actual (curso 2018-2019) se han ofertado un total de 9 acciones formativas, tanto en el Campus de
Santiago como en el Campus de Lugo. Algunas de ellas se han desarrollado para dar respuesta a la
demanda específica de los/as responsables de algunos centros docentes. Aunque en un principio
estaba orientada exclusivamente a coordinadores/as de título o curso, han participado también en
algunos casos docentes con interés en la temática. Las encuestas realizadas ponen de manifiesto la
satisfacción del profesorado con la formación recibida.
Palabras clave: coordinación, universidad, moodle, formación, profesorado.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/2

539: Moocs - massive open online course como recurso de formação: Uma alternativa para
bibliotecas acadêmicas do Brasil/ Vivaldo Gonçalves
Resumen:
As inovações tecnologicas e em especial as educativas vem proporcionando ferramentas que estão
ampliando o conceito da relação ensino-aprendizagem. O presente resumo, apresenta uma
alternativa de inovação na oferta de formação em bibliotecas acadêmicas para o Brasil através dos
Moocs – Massive Open Online Course, já que até o presente momento nenhuma experiência com
esse recurso foi identificada em bibliotecas no país. A possibilidade é pertinente pois uma grande
demanda por formação não é atendida devido a necessidade de deslocamento e presença física no
local da oferta, ainda soma-se a isso o custo de recursos financeiros, humanos, estrutura e espaço
físico. Descreve sua tipologia e características, revela o uso crescente dessa ferramenta em diversos
ambientes de ensino na esfera publica e privada e de grande tendência e empregado em bibliotecas
de outros países. Disserta sobre os desafios apresentados na oferta pela falta de experiências
anteriores e ineditismo, conhecimentos técnicos necessários, didáticos de desenho de ensino
online, compreensão de parametrizações de plataformas de aprendizagens, assim como também as
oportunidades de crescimento profissional dos envolvidos, contatos e network e trabalhos em rede
com outros colegas e outros profissionais de informática. Contrasta suas vantagens e desvantagens.
Elenca também as competências e habilidades desejadas e necessárias para a equipe de profissionais
da biblioteca. Verifica quais são os recursos e estruturas físicas e tecnológicas requeridas para
estruturar, implantar e manter os cursos. Pondera a partir do cenário atual de inovações
pedagógicas, uma possibilidade didática dos Moocs para proporcionar formações extracurriculares
e desenvolvimento de habilidades que não são oferecidas no ensino tradicional. Considera e
observa também a certificação e validação formal dos cursos e faz uma reflexão sobre a taxa de
conclusão e abandono registradas em formações realizadas e com registros mensurados. Por fim,
sugere alguns cursos para serem oferecidos nas primeiras formações e que algumas bibliotecas e
unidades de informação possam proporcionar essa opção de formação que seja interessante para a
comunidade acadêmica, produtiva e acessível de modo online.
Palabras clave: educação a distância; moocs; formação; inovação; competências.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta -1
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545: A Ferramenta TOONDOO e o Desenvolvimento de HQs no Ensino de Física/
Darkson Fernandes da Costa Darkson, Gilvandenys Leite Sales Denys Sales, Mucio
Costa C. Filho Múcio
Resumen:
Existe uma carência de se elaborar projetos que favoreçam a formação continuada de professores
trazendo para a sala de aula tecnologias e objetos de aprendizagem que favoreça a descoberta
autêntica nos seus alunos. O objetivo da presente pesquisa foi apresentar a futuros professores a
utilização de histórias em quadrinhos (HQs) como material didático e auxiliar na compreensão
fenomenológica de conteúdos da física. Foi sugerido o site gratuito de edição de HQs Toondoo,
como ferramenta de construção dos quadrinhos pelos professores e alunos. Ao usar quadrinhos na
sala de aula, o professor desperta em seus alunos a capacidade de criar narrativas, explorando
conceitos científicos de forma prazerosa e algumas vezes bem humorada, dando ainda a
oportunidade do aluno expor opiniões e domínio do conteúdo.
Palabras clave: Histórias em Quadrinhos; Toondoo; Tecnologias no ensino de Física.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/3

500: Inovação pedagógica com tecnologias: mapeamento de estudos em português/ Luciana
Dalla Nora SANTOS, Bento Duarte Silva, Teresa Cardoso
Resumen:
Neste trabalho apresentamos um estudo exploratório, de mapeamento de estudos em português
sobre inovação pedagógica com tecnologias, tendo como pressuposto metodológico a Revisão de
Literatura e Sistematização de Conhecimento, inspirada no MAECC© - meta-modelo de análise e
conhecimento científico. O enquadramento teórico basilar está ancorado nas contribuições de
Fernandes (2000), Fino (2016) e Fullan (2009), que discutem o significado dos termos mudança e
inovação na pós-modernidade, bem como em Christensen (2012), sobre inovação disruptiva, e
Cunha (2008), sobre inovação pedagógica. A principal finalidade deste estudo é mapear um
quadro teórico, conceptual, referencial e metodológico, de base documental, contemplado nos
trabalhos publicados em duas bases de dados online (RCCAP e CAPES), nomeadamente em
produções acadêmicas em nível de doutorado produzidas no Brasil e em Portugal acerca da
temática antes mencionada. As perguntas norteadoras deste estudo são: em quais espaços tem se
discutido a temática da Inovação Pedagógica com Tecnologias? Como se compõe a produção de
conhecimento nessa temática? Quais as principais referências que fundamentam as pesquisas
publicadas? Em quais contextos são produzidas essas pesquisas? O que se entende por inovação
pedagógica com tecnologias a partir destes estudos? Para a constituição do corpus de análise foram
considerados os seguintes descritores: inovação, mudança, pedagogia, tecnologia. Pela aplicação
dos demais critérios, de inclusão e exclusão, por exemplo, linguístico e temporal, nas referidas
bases de dados, obtivemos 20 documentos. O meta-conhecimento obtido evidencia que a
tecnologia aparece como potencializadora de processos de inovação pedagógica, na medida em que
ela contribui em significativas mudanças nos processos de ensino e aprendizagem, de forma a
romper com as práticas ditas tradicionais. Além disso, evidencia ainda que a inovação tem estado
presente nos estudos que conciliam pedagogia e tecnologia, como aqueles que constituem o nosso
corpus.
Palabras clave: inovação pedagógica; pesquisa exploratória; tecnologias, mapeamento, MAECC
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/2

554: Uso de equipamentos tecnológicos pelas crianças e adolescentes e as suas relações com
os pais e pares/ Jessica Carvalho, Ana Rodrigues Costa
Resumen:
Na atual e crescente era digital das tecnologias, as pessoas e o mundo sofreram profundas
mudanças fase a esta globalização digital. Face a este paradigma, o presente estudo apresenta como
objetivos conhecer o uso que as crianças e adolescentes fazem das Tecnologias de Informação e
Comunicação e verificar se existe relação entre o número de horas despendido (aulas, fins-desemana e férias) e a vinculação à mãe e ao pai.
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Participaram nesta investigação participantes com idades compreendidas entre os nove e os 15
anos (M=12, 55, Dp= 1, 633), 78 (55, 7%) do sexo feminino e 62 (44, 3%) do sexo masculino,
de escolas públicas do Grande Porto.
Para tal, recorremos ao método quantitativo e procedemos à recolha de dados através da aplicação
de dois questionários de autorresposta: questionário sociodemográfico e uso das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) e o Inventário de vinculação aos pais e pares (IPPA) de
Armsden e Greenberg (1987), versão adaptada por Carvalho e Costa (2019).
Todos os nossos participantes referiram utilizar equipamentos tecnológicos, sendo o mais utilizado
o telemóvel (99, 3%), seguido do computador (82, 1%) e do tablet (40, 7%). Relativamente à idade
quem mais utiliza o telemóvel, computador e tablet são os participantes de 12 anos, de ambos os
sexos, para os três equipamentos tecnológicos. Quanto ao tempo de utilização dos equipamentos
tecnológicos, em época de aulas, são os alunos do sexo masculino, com 13 anos de idade e os do
sexo feminino com 15 anos, que usam mais horas, entre 8 e 12 horas; quanto à utilização ao fimde-semana são os alunos do sexo masculino com 12 anos e o sexo feminino com 15 anos, que
utilizam mais, entre 8 e 20 horas; em tempo de férias, são os participantes do sexo masculino com
12 anos e os sexo feminino com 12 anos, que mais utilizam (mais de 8 horas).
Não há correlação significativa entre o número de horas de utilização dos equipamentos
tecnológicos e a vinculação à mãe e ao pai.
Palabras clave: Equipamentos tecnológicos; crianças e adolescentes; vinculação; pais.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/2

549: Blended learning na educação profissional/ Luciana Dalla Nora Santos, Bento
Duarte Silva
Resumen:
Este trabalho insere-se na especialidade de Tecnologia Educativa, do Curso de Doutoramento em
Ciências da Educação da Universidade do Minho. Blended learning (b-learning) ou ensino híbrido
além de estar sendo definido de diferentes formas na literatura, como já apontado em alguns
estudos sobre o tema (Martins, 2016; Tori, 2009, 2017; Valente, 2014) é também visto como uma
possibilidade de renovação ou inovação nas práticas pedagógicas, desde a educação básica até a
educação superior. Isso é apontado no Relatório Blended Beyond Borders (2017), que analisou a
influência do Blended learning em 250 instituições públicas e privadas do Brasil, da Malásia e da
Africa do Sul. De acordo com o relatório, apesar das dificuldades enfrentadas para sua
implementação, observou-se a construção de uma cultura da inovação que aliava currículo e
tecnologia. Como tal, e estando conscientes do crescimento deste conceito pedagógico que se
tornou popular no início do século XXI, optamos por realizar um estudo em torno da temática.
Nossa investigação está centrada no Brasil, no período de 2018 a 2020, em um Curso Técnico
concomitante ao Ensino Médio. Com essa investigação nosso objetivo é de caracterizar como se
configura o modelo b-learning com jovens no Ensino Médio e Profissional, bem como inferir
quais são as ideias e concepções dos professores e alunos sobre as possibilidades de construção de
práticas pedagógicas inovadoras com o b-learning. Por outro lado, pretende-se descrever os fatores
que influenciam na caracterização de uma prática inovadora mediada pelas tecnologias, tendo em
conta o contexto de aprendizagem e seus sujeitos. Posteriormente, e em uma perspectiva de
melhoria de análise do modelo, pretende-se identificar os elementos envolvidos neste processo, de
forma a compreender como este modelo implica na proposição de práticas pedagógicas inovadoras.
Neste estudo, optar-se-á por uma metodologia de investigação associada a um paradigma
pragmático, privilegiando-se uma abordagem de recolha e análise de dados de natureza mista,
tendo como abordagem a estratégia explanatória sequencial (Creswell, J.C. & Clark, 2013;
Creswell, 2010). Nesse sentido, a partir da pesquisa de levantamento (Fowler Junior, 2011;
Tuckman, 2005) utilizaremos questionários com alunos e professores do curso para avaliar a
relação entre as aulas presenciais e as aulas a distância. Ao mesmo tempo, exploraremos o blearning por meio da pesquisa de estudo de caso (Yin, 2015) utilizando como instrumentos de
pesquisa: entrevistas e observações das aulas nas turmas/polos do curso. Além disso, faremos a
pesquisa bibliográfica e documental. Na revisão de literatura e estado da arte, estão sendo
aprofundados os seguintes conceitos: b- learning (Bacich, Tanzi, Trevisani, 2015; Horn, M. B.&
Staker, 2015; Martins, 2016; Tori, 2009, 2017) e inovação na educação com tecnologias
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(Fernandes, 2000; Fino, 2016; Motta, 2014). No que diz respeito aos resultados, esta pesquisa
trará contribuições para o campo da tecnologia educativa ao colocar em foco as potencialidades do
b-learning para a construção de práticas inovadoras na educação.
Palabras clave: práticas pedagógicas inovadoras, blended learning; educação profissional.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta -1

561: Ensino precoce de programação - análise de uma experiência/ João Carvalho Sousa,
Maria Raquel Patrício, Vítor Gonçalves
Resumen:
O presente trabalho debruça-se sobre uma experiência de ensino precoce de programação a alunos
do 5º e 6º anos do 1º ciclo do Ensino Básico, envolvendo um total de 173 alunos repartidos por 6
turmas dos dois anos considerados, que decorreu no ano letivo de 2017/18 e tendo implicado a
participação de três equipas de formadores. Esta análise foi elaborada por um elemento de cada
uma das referidas equipas, pelo que se pode avaliar-se a totalidade do universo considerado.
Começa por desrever-se o projeto nos seus objetivos, metodologias e meios implicados e
especifica-se de que forma se integra no Projeto Educativo das Escolas envolvidas – sendo um
projeto exigente a nível de horas de trabalho necessário e da implicação dos alunos levanta questões
imediatas de dificuldades de encastração na estrutura curricular tradicional dos implicados, sendo
fundamental o compromisso dos professores de turma. Discute-se com especial atenção a
ferramenta utilizada (Scratch) e a sua adequação à faixa etária considerada, bem como as condições
de trabalho encontradas (número de alunos por posto de trabalho, facilidade de acesso à internet,
facilidade de trabalho em ambiente local) Em seguida propõe-se e fundamenta-se uma grelha de
análise que permita apreciar os projetos finais concluídos em função de um critério de avaliação
triplo: 1) qual o grau em que os trabalhos apresentados aderiram às regras definidas no início da
experiência; 2) qual o grau (comparativo) de complexidade dos projetos concluídos; 3) qual o grau
de inovação demonstrado pelos mesmos projetos. Sendo, obviamente, os dois últimos pontos
passíveis de interpretações subjetivas teve-se um especial cuidado em fundamentar as categorias
analíticas utilizadas e a sua pertinência em termos de uma interpretação dos dados obtidos num
quadro mais amplo de desenvolvimento global dos alunos envolvidos. Procura-se, numa fase
seguinte, relacionar estes resultados com a forma como todo o projeto foi desenvolvido tentando
aferir de que modo a própria estrutura da experiência condicionou a qualidade dos resultados
obtidos. Em face das conclusões obtidas – e uma vez que se prevê a continuação do projeto apresentam-se algumas considerações que, espera-se, possam tornar as futuras edições mais
profícuas, sem desvirtuar os seus normativos programáticos, mas garantindo que os objetivos
fundamentais sejam garantidos – que os alunos desenvolvam um pensamento computacional e que
esse pensamento computacional possa ser proficuamente aplicado não só ao desenvolvimento
pessoal do a aluno como também às áreas disciplinares/curriculares em função das quais será
avaliado.
Palabras clave: progrmação precoce; pensamento computacional; experiências inovadoras
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/2

569: O impacto da programação na aprendizagem no 1º ciclo do ensino básico/ Maria
Emília de Almeida, Ricardo Almeida, Ana Teixeira
Resumen:
Numa era cada vez mais tecnológica a educação atravessa um período crítico de desenvolvimento
assistindo-se a uma mudança dos paradigmas educativos em Portugal que nos fazem acreditar que o
acompanhamento tecnológico é uma preocupação constante dos governantes. A aliança entre as
novas tecnologias e a educação destaca-se como uma das maiores apostas no desenvolvimento de
competências dos alunos nos vários níveis de ensino, na adequação dos seus estilos de
aprendizagem, na criação de respostas inovadoras e no aumento da motivação para aprender,
permitindo-lhes ganhar uma nova autonomia na construção do seu próprio conhecimento e
aprendizagem.
No ano letivo 2015-2016 a Direção Geral de educação (DGE) em Portugal deu início ao projeto de
“Iniciação à Programação no 1º Ciclo do Ensino Básico”, pretendendo contribuir para o
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desenvolvimento de capacidades associadas à programação, nomeadamente o desenvolvimento do
pensamento computacional e da literacia digital nas crianças.
Contudo, as exigências da DGE na implementação do projeto não se ajustam à realidade das
escolas do 1º ciclo no concelho de Coimbra, inviabilizando as condições necessárias para
proporcionar aquela atividade aos seus alunos.
A iniciativa Scratch on Road, enquadrada na oferta de escola e dirigida a alunos do 4º ano de
escolaridade,
reconhecida recentemente como uma Iniciativa de Inovação Social e
Empreendedorismo, através do Programa Portugal Inovação Social 2020, baseia-se num processo
tripartido, onde participam as empresas com o papel de investidor social, apadrinhando turmas no
âmbito da sua dimensão de responsabilidade social, o CASPAE-IPSS enquanto promotor do
Projeto com funções de coordenação técnica e pedagógica do mesmo e o ISEC enquanto
Instituição do Ensino Superior que disponibiliza o equipamento necessário, enquadrando este
projeto no âmbito de uma política corporativa de responsabilidade social. Adicionalmente é
aplicada uma metodologia de ensino/aprendizagem que se constitui como fator diferenciador,
capaz de promover competências integradas no Perfil de Aprendizagens do Aluno à Saída da
Escolaridade Obrigatória e que, simultaneamente, permite uma formação em contexto dos
Professores Titulares das turmas que estão integradas.
Este projeto, que associa a programação informática ao desenvolvimento de competências pessoais
e sociais, permite fomentar a criatividade e o trabalho colaborativo através da conceção de cenários
de aplicação das ideias que evidenciem responsabilidade ambiental e cívica; permite desenhar
ambientes de aprendizagem que promovam o interesse pela ciência, pela matemática e tecnologia,
através de uma abordagem criativa, experimental e exploratória e articula as ferramentas da
programação com a exploração das mais variadas temáticas relacionadas com a natureza, ambiente,
cidadania e sustentabilidade.
Esta metodologia permite o desenvolvimento do pensamento lógico, através da possibilidade de
resolver problemas do mundo real de forma criativa, motivadora, não se centrando apenas no
raciocínio computacional, mas principalmente nos aspetos de conceção, planificação e
implementação.
Assim, o objetivo passa por estimular as crianças e jovens para áreas de interesse específicas de
acordo com o meio onde se inserem, desenvolvendo competências, não só na área da
programação, mas também em áreas como a sustentabilidade ambiental, cidadania, prevenção
rodoviária, saúde.
A metodologia adotada assenta na conceção e desenvolvimento de projetos, itinerário pedagógico
que melhor se ajusta à concretização dos objetivos definidos, sustentado na construção de jogos,
histórias e animações em Scratch, todos eles diferentes, possibilitando assim que haja uma grande
diversidade de trabalhos. Os projetos são realizados por alunos e para alunos, desenvolvendo
diversas competências, não só de programação, mas também relacionado diretamente com as suas
áreas curriculares, enquanto programam, jogam e utilizam os seus projetos e os partilham com os
seus colegas.
Nos primeiros três meses do projeto, os alunos têm a oportunidade de se ambientarem ao
software, cada turma com uma aula de 60 minutos por semana, dando ênfase, simultaneamente,
ao método expositivo e prático. Os alunos começam por realizar pequenas atividades, enquadradas
em conteúdos curriculares do 4º ano, nomeadamente na matemática e na língua portuguesa, que
lhes permite adquirir competências transversais em Scratch.
Os três meses seguintes constituem-se como uma fase de maior autonomia para os alunos, onde
estes colocam em prática grande parte dos conceitos aprendidos, resolvendo problemas e criando
projetos simples. Adicionalmente, são colocados diferentes desafios aos alunos que permitem o
desenvolvimento de competências pessoais e sociais relacionados com as temáticas escolhidas no
âmbito da ação do Padrinho.
O terceiro período é dedicado ao planeamento e desenvolvimento do produto pedagógico em
Programação Scratch que reflete as aprendizagens adquiridas nas fases anteriores. Os alunos têm
total autonomia para construírem um projeto complexo, seguindo orientações previamente
estabelecidas, em grupos de 2 ou 3 elementos, que devem apresentar no final do ano letivo.
Nesta fase, os membros da equipa presentes na sala de aula, funcionam como orientadores do
trabalho, intervindo apenas quando solicitados pelos alunos, proporcionando desta forma uma
aprendizagem autónoma e baseada na tentativa e erro.
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Por fim, para apresentação pública é selecionado pelas crianças o projeto que melhor representará
a turma no evento final no ISEC, com a participação da comunidade.
A avaliação e monitorização do programa é realizada com base em eixos de investigação
relacionados com as aprendizagens, as perceções e a satisfação.
A avaliação de impacto com base nas aprendizagens dos alunos pretende medir o impacto da
utilização do Scratch no sucesso escolar dos participantes envolvidos. As notas obtidas em cada um
dos três períodos letivos no ano anterior ao do projeto são correlacionadas com as notas obtidas
após a implementação do mesmo. A par desta avaliação é importante compreender o impacto deste
software na aprendizagem e apreensão de novos conceitos. Assim, foi desenvolvida uma
investigação, cujo protocolo permite constituir um grupo de investigação e outro de controlo,
permitindo que o grupo de investigação realize exercícios-chave através do software Scratch na
aprendizagem de conceitos matemáticos específicos. O pós-teste para ambos os grupos permitirá
averiguar qual o método que poderá gerar melhores resultados.
As perceções e a satisfação dos intervenientes no projeto são também alvo de investigação. É
importante compreender as perceções geradas pelos alunos relativamente às suas aprendizagens (o
que por norma tomam por garantido como aprendizagem realizada) e as aprendizagens
efetivamente realizadas e comprovadas. Assim, foram desenvolvidos três instrumentos que
permitem, em primeiro lugar, aferir as perceções dos alunos relativamente aos seus próprios
conhecimentos, em segundo, avaliar efetivamente os conhecimentos dos alunos, e por fim,
compreender de que forma aplicam, na prática, os conhecimentos apreendidos.
Palabras clave: Programação, Scratch, Aprendizagem, Avaliação
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/2

581: Número de horas de utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação em
participantes dos 10 aos 15 anos considerando o sexo, a idade e o nível socioeconómico/
Jéssica Carvalho, Ana Rodrigues Costa
Resumen:
Face à omnipresença dos meios de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e ao seu uso
diário por todos nós, especialmente pelas crianças e jovens, torna-se pertinente compreender se o
tempo utilizado com as TIC varia consoante variáveis como o sexo, a idade ou o nível
socioeconómico. Assim o presente estudo apresenta como objetivos verificar se existem diferenças
quanto ao número de horas de utilização das TIC, considerando as variáveis sexo, idade e nível
socioeconómico. Participaram nesta investigação participantes com idades compreendidas entre os
nove e os 15 anos (M=12, 55, Dp= 1, 633), 78 (55, 7%) do sexo feminino e 62 (44, 3%) do sexo
masculino, de escolas públicas do Grande Porto.
Para tal, recorremos ao método quantitativo e procedemos à recolha de dados através da aplicação
de dois questionários de autorresposta: questionário sociodemográfico e uso das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) e o Inventário de vinculação aos pais e pares (IPPA) de
Armsden e Greenberg (1987), versão adaptada por Carvalho e Costa (2019). Elaborámos um
projeto que foi apresentado à Comissão de Ética da Universidade Fernando Pessoa, solicitámos
autorização ao Diretor do Agrupamento de Escolas e o Consentimento informado aos pais dos
alunos acompanhado de uma explicação por escrito dos objetivos do estudo. Os dados foram
recolhidos em turmas do 5ª ao 9º ano de escolaridade.
Os resultados indicam que existem diferenças significativas quanto ao número de horas de
utilização das TIC em tempo de férias, quando considerado o sexo, a favor do sexo masculino.
Existem diferenças estatisticamente significativas em relação às horas de utilização das TIC
despendidas em tempo de aulas e ao fim-de-semana relativamente à idade, sendo os participantes
mais velhos (15 anos) os que mais tempo gastam em relação aos participantes mais novos (10 anos).
Há um aumento no tempo despendido nos equipamentos tecnológicos consoante o aumento da
idade.
Relativamente ao nível socioeconómico podemos constatar que quanto mais baixo é o nível
socioeconómico, maior é o tempo despendido nos equipamentos tecnológicos em tempo de aulas
e fim-de-semana em relação ao NSE Alto e Médio Alto.
Palabras clave: Equipamentos tecnológicos; crianças e adolescentes; tempo de utilização das TIC;
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula -1/2
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255: O processo de ensino e aprendizagem de Programação de Computadores no nível
superior: uma revisão sistemática de literatura/ Ceres Germanna Braga Morais, António
José Meneses Osório, Francisco Milton Mendes Neto
Resumen:
O presente artigo apresenta uma revisão sistemática de literatura que teve como objetivo analisar
artigos que abordem metodologias, estratégias e técnicas para o ensino e aprendizagem de
programação de computadores para o nível superior. A escolha pelo método de pesquisa se deu
pelo fato de que a revisão sistemática de literatura representa um tipo de estudo cuja metodologia é
bem definida, de forma que é capaz de avaliar as pesquisas de maneira criteriosa, confiável e
objetiva. Para este estudo, a revisão foi realizada em quatro bases de dados: Educational Resources
Information Center (ERIC), Web of Science, Scopus e IEEE Xplore. Para tanto, foi definida
uma questão de revisão, as palavras-chave, a equação necessária ao estudo, os critérios de inclusão
e exclusão, bem como o protocolo de revisão. Inicialmente, foram encontrados 301 artigos, dos
quais 63 foram pré-selecionados. Após as etapas de aplicação dos critérios de inclusão e exclusão
permaneceram 22 artigos, que nos permitiram enquadrar o assunto tratado nos temas de interesse
para a nossa análise de conteúdos. Assim, foram definidos três temas centrais, relacionados entre
si, com o intuito de verificar (1) as abordagens propostas para o ensino de programação, (2) como
estas abordagens são validadas por seus proponentes e (3) quais benefícios ou limitações são
relatadas com o uso destas abordagens. Sobre os tipos de abordagens utilizadas (1), destaca-se uma
preferência por se desenvolver novas ferramentas para auxiliar no processo de ensino e
aprendizagem de programação, além da utilização de jogos educativos. Em relação à validação das
abordagens propostas (2), foram realizados, na maioria dos trabalhos analisados, estudos de caso
em ambiente real de sala de aula. Por fim, analisando os benefícios que cada metodologia (3),
verificou-se que os alunos ficavam mais motivados e notou-se maior integração, além da melhora
significativa na prática de programação. Através dos resultados apresentados, este artigo contribuiu
com uma visão geral capaz de servir de ponto de partida para várias outras pesquisas, incentivando
como aplicar estas abordagens em um ambiente real de sala de aula.
Palabras clave: Ensino de programação, aprendizagem de programação, Revisão Sistemática de
Literatura, metodologias, tecnologias na educação
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/1

14: TRANSICIONES Y
DESARROLLO A LO LARGO DE LA
VIDA
28: OS CAMINHOS DA EDUCAÇÃO FEMININA/ Antonia Rosa Almeida,
Elsa Maria Gabriel Morgado, João Bartolomeu Rodrigues, Levi Leonido Fernandes da
Silva Fernandes da Silva
Resumen:
Durante todo o período da humanidade a história se encarregou de mostrar o progresso de vida em
sociedade e, analisando os fundamentos da educação pode-se compreender os avanços e os
retrocessos nos segmentos que a sustenta. Deve-se lembrar da importância do significado da
educação e a sua contribuição para que as pessoas alcançassem sucesso em suas vidas. Para as
mulheres, a educação é um grande exemplo de construção para a cidadania. O empoderamento
feminino e todo o seu universo se sobrepõe à história da educação, com infinita propriedade
através da consolidação das lutas sociais e da resistência feminina ao que era imposto pela
sociedade.
279

A marcha das mulheres fez com que o papel da educação se multiplicasse diante das mais
variadas realidades, seja no meio rural como no meio urbano, nos mais diferentes espaços. Sabe-se
que a motivação pela busca do saber nas circunstancias em que viviam as mulheres, no passado,
foi determinante para ser o provocador do empoderamento feminino, em função de ser um direito
de todos, já jornada de toda a força social, seja na família, na religião, política, na cultura e no
trabalho. No que foi proposto pelo advento do papel na vida das mulheres, percebe-se que a força
vinculada ao poder, querer aprender se tornaram mais acessíveis às mulheres e este
desenvolvimento ao longo da vida marca as vicissitudes que a educação se manifestou na vida de
cada indivíduo.
Protagonizar através da educação revela não somente para as mulheres, mas para todos
integrantes em uma sociedade gerenciadora de valores, a igualdade de géneros e o poder que o
conhecimento, o saber impõe à vida de cada pessoa. O papel da educação através do que foi
passado de geração a geração, se declara numa estrutura linear os seus avanços e retrocessos, cuja
transição em tempos de progresso passa a ser determinante para a consolidação dos direitos de
todos.
A morada da educação no âmago de cada um, frutificou a possibilidade de aprender, uma
vez que a própria história se encarregou de conduzir homens e mulheres no papel representativo
imposto pela sociedade, cujo conhecimento buscou o que é possível no caminho que as
contingências tentaram perfilar para dividir as oportunidades do conhecimento cultural em toda a
forma de espaço ocupado pela humanidade.
Logo, a educação operante na sociedade demarca a realização humana no que diz respeito
ao processo de aprendizagem e valorização da cultura. É notável que o aprender totaliza as relações
pessoais para o amadurecimento de cada um e, a pratica de se conhecer a cada dia fortalece a ação
pedagógica vivenciada na educação, cujas estruturas simbolizam o que se torna significante quanto
ao significado da palavra educação na vida de um povo.
Palabras clave: Educação, Sociedade, Igualdade de géneros, História.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/5

37: Alimentação Saudável no Ensino Superior: intervenção em formato e-learning/
Regina Ferreira Alves, José Precioso
Resumen:
A adoção de hábitos alimentares saudáveis durante a formação académica tem um impacte
determinante no estado de saúde do/a estudante universitário/a, assim como, repercussões
positivas na saúde do Outro. No entanto, as investigações científicas nacionais e internacionais
revelam que os hábitos alimentares dos/as jovens que frequentam o Ensino Superior são
inadequados dado o consumo abaixo do recomendado de frutas, de vegetais e de leite e derivados
e o elevado consumo de alimentos ricos em gorduras, sal e açúcar. Para além de salientarem que,
os hábitos alimentares são mais desequilibrados durante a permanência no ensino universitário, em
resultado das maiores exigências de estudo, das mudanças de horários, da omissão de refeições,
da maior ingestão de comidas rápidas, do afastamento da família ou de uma maior independência.
Em Portugal, verificou-se um aumento da prevalência de indivíduos da faixa etária dos 18-24 anos
com excesso de peso e obesidade, entre 2006 e 2014 (passou de 19.2% para 23.3%,
respetivamente). Face a este aumento e atendendo ao estudo de diagnóstico acerca dos hábitos
alimentares dos/as estudantes universitários/as, emergiu a necessidade de identificar estratégias de
(in)formação para que os/as estudantes universitários/as, durante a sua formação, reflitam sobre
as suas atitudes face à alimentação e adquiram hábitos alimentares saudáveis. O desenho das
intervenções baseadas na promoção de hábitos alimentares saudáveis deverão centrar-se na
interrelação entre os conhecimentos nutricionais, as atitudes face ao consumo alimentar e os
comportamentos alimentares. Neste tipo de intervenções, os conteúdos meramente informativos
mostram-se insuficientes na promoção de mudanças nos comportamentos alimentares. Por isso, as
atividades a desenvolver deverão ser de carácter mais interativo, em que seja permitida a aplicação
das aprendizagens e o aperfeiçoamento das competências, com base num modelo de (form)açãoreflexão. As Instituições de Ensino Superior constituem espaços privilegiados para a aplicação de
estratégias de promoção de estilos de vida saudáveis, capacitando os/as estudantes para uma
participação ativa e eficaz na construção de uma sociedade saudável.
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Palabras clave: Hábitos alimentares; Ensino Superior; Alimentação Saudável; Estudantes
Universitários/as
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/3

44: "Los Protagonistas"/ Silvia Beunza García
Resumen:
"Los Protagonistas" es un programa que he creado para trabajar la autodeterminación de
adolescentes y adultos con discapacidad intelectual mediante la metodología de la Planificación
Centrada en la Persona. La elaboración del programa se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los
aspectos a mejorar y propuestas plasmadas en numerosas guías, programas y experiencias de
buenas prácticas revisadas que abordaban el mismo tema en cuestión.
Palabras clave: Autodeterminación; Planificación Centrada en la Persona; Discapacidad; Toma
decisiones; Elegir; Autonomía; Derechos
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/5

90: Apoio e cuidado para o estudante universitário: uma proposta de intervenção/ Bruna
Casiraghi, Soraya Regina Ferreira
Resumen:
O ingresso do estudante no ambiente universitário suscita sentimentos variados. A transição do
ensino médio para a universidade tem acontecido muitas vezes com jovens que ainda não atingiram
a maioridade, intensificando algumas dificuldades de enfrentamento de situações que exigem
maturidade e equilíbrio emocional, refletindo diretamente na qualidade de sua vida acadêmica.
Além disso, as dificuldades encontradas na vida acadêmica podem interferir negativamente nos
resultados do estudante, podendo ocasionar repetência, abandono e em alguns casos adoecimento
psíquico. Apoiar os estudantes em sua trajetória acadêmica é uma estratégia institucional importante
para a manutenção da saúde emocional, bem como para sua permanência na universidade. Este
trabalho tem como objetivo apresentar a proposta do “Espaço +Cuidado”, desenvolvido pelo
Setor Pedagógico Institucional de uma instituição de ensino superior do interior do estado do Rio
de Janeiro, Brasil, lançado no segundo semestre de 2017. A criação deste serviço foi motivada pela
crescente procura dos estudantes por apoio, principalmente nas seguintes áreas: suporte emocional
por questões situacionais passíveis de melhora com atendimento psicoterápico breve; dificuldades
para falar em público; nervosismo exagerado durante a realização das provas provocando
esquecimentos pontuais e resultados insatisfatórios; descontentamento com a escolha do curso e
inoperância no gerenciamento do tempo e planejamento de estudos. As atividades foram divididas
em 5 subprojetos em função das necessidades apresentadas, denominados: Self; Eureca; Na hora
H; Muita calma nessa hora e Lost. Foram analisados os atendimentos realizados pela equipe do
setor composta por pedagogos, psicólogos e psicopedagogos no período de 2016 a 2018,
totalizando 663 atendimentos. Os dados apontam para um crescimento significativo no número de
atendimentos realizados a partir da efetivação do projeto. Do ano de 2016 para 2017, quando o
projeto foi proposto e divulgado no meio do ano, já se observou um acréscimo de 51% no número
de atendimentos, sendo que, em 2018, os dados mostram um aumento ainda maior, 90% em
relação a 2017. O aumento no número de atendimentos foi observado em todos os subprojetos, e
a perspectiva é de que deve crescer ainda mais devido a divulgação entre os próprios alunos por
parte dos participantes. Os resultados indicam que o Projeto “+Cuidado” possibilitou um aumento
nos atendimentos realizados, tantos psicológicos como psicopedagógicos, e funcionou como uma
forma de divulgação e estruturação do trabalho desenvolvido legitimando, assim, um espaço de
cuidado para o estudante. Frente às características e demandas dos estudantes do ES, é
imprescindível a efetivação de estratégias de apoio e acompanhamento ao discente, assim como a o
acompanhamento, avaliação e divulgação destas práticas.
Palabras clave: Apoio ao estudante; acompanhamento discente; Ensino Superior;
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/6
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96: Deficit Cognitivo Ligeiro em Pessoas Idosas Institucionalizadas: Design e Avaliação
dos Efeitos de um Programa de Intervenção Psicoeducativa/ Joana Raquel Fernandes
Alves, Sofia de Lurdes Rosas Silva
Resumen:
A literatura tem revelado que há pessoas que durante o processo de envelhecimento apresentam
mais alterações a nível cognitivo do que seria expectável para a idade, mas que ainda não
preenchem os critérios de um quadro demencial. Este período de transição entre o envelhecimento
cognitivo normal e o patológico, designado de Défice Cognitivo Ligeiro (DCL), tem captado a
atenção de diversos profissionais que procuram apresentar propostas de intervenção que previnam
o surgimento precoce de incapacidade. Embora os estudos nem sempre revelem resultados
concordantes entre si, ao nível do tratamento não-farmacológico tem surgido alguma evidência dos
benefícios que a participação em intervenções com treino cognitivo apresenta nas funções
cognitivas da pessoa com DCL, sobretudo se a intervenção for precoce.
Face a este enquadramento, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de um
programa de intervenção psicoeducativa (construído a partir das histórias de vida dos participantes)
na redução de DCL.
Nesse sentido, conduziu-se um estudo de natureza quasi-experimental, com grupo de controlo
não equivalente, com pré-teste, pós-teste e follow-up. A amostra é constituída por 26 idosos
institucionalizados com DCL e sem diagnóstico de demência. Os participantes foram divididos em
três grupos: o grupo de controle não equivalente (n=11), o grupo experimental 1 (n=9) e o grupo
experimental 2 (n=6). A intervenção decorreu durante um mês e meio, com 10 sessões de 60
minutos cada, duas vezes por semana. Foram construídos exercícios de estimulação e respetivos
materiais a partir de uma recolha das histórias de vida dos participantes das duas instituições que se
constituíram nos dois grupos alvo de intervenção. Nos 3 momentos de avaliação foram aplicados: o
Exame do Estado Mental e o Teste do Relógio.
Os grupos que foram alvo das sessões de estimulação cognitiva evidenciaram melhorias nas
pontuações médias em ambos os testes, da fase de pré-teste para a fase de pós-teste. Porém, as
diferenças observadas não se revelaram estatisticamente significativas. Um mês após o fim do
programa, constatou-se que os valores de desempenho cognitivo diminuíram em ambos os grupos.
Quanto ao grupo de controlo, verificaram-se descidas significativas nas pontuações médias em
ambas as medidas, indicando que com o passar do tempo, diminuiu o desempenho cognitivo
neste grupo.
Após esta análise, concluiu-se que o programa construído poderá apresentar alguns efeitos
positivos na redução do DCL. Contudo, dadas as fragilidades metodológicas do design escolhido,
outros estudos devem ser conduzidos com recurso a design mais robusto, com grupos constituídos
de forma aleatória e com um programa de intervenção mais prolongado no tempo.
Palabras clave: défice cognitivo ligeiro, estimulação cognitiva, idosos institucionalizados
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta -3

97: Envelhecimento, Participação Social e Qualidade de Vida: Um Estudo Com Recurso
a Árvores de Decisão/ Sofia de Lurdes Rosas Silva, Nuno Lavado, Filipa D. Correia
Marques, Liliana Parente, Delphine Gonçalves
Resumen:
Nas últimas décadas, o envelhecimento da população tem merecido a atenção de organizações
internacionais e de investigadores que procuram compreender e explicar os processos de
envelhecimento e desenhar políticas e práticas que promovam o envelhecimento bem-sucedido.
Entre estas, as práticas de participação social têm merecido algum destaque na literatura pelo efeito
benéfico que parecem apresentar nos domínios psicológico, mental e funcional das pessoas idosas,
refletindo-se na sua qualidade de vida.
Face ao reconhecimento da importância da participação social como fator promotor de qualidade
de vida e de envelhecimento bem-sucedido, procura-se, através de um estudo de natureza
quantitativa, analisar os efeitos de um conjunto de variáveis sociodemográficas e da participação
em atividades sociais de base comunitária, promovidas por um município da zona centro de
Portugal, ao nível da qualidade de vida de pessoas com mais de 56 anos, residentes no concelho.
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Participaram, para o efeito, 100 indivíduos distribuídos por dois grupos: (1) Grupo de referência,
constituído por pessoas que integravam atividades e/ou programas promovidos pelo Município
(n=50); (2) Grupo de comparação, constituído por pessoas que não participavam nas atividades do
Município. Para a recolha de dados utilizaram-se os seguintes instrumentos: um questionário
sociodemográfico para caracterização sociodemográfica e para caracterização da participação social
e a versão breve do Questionário da Qualidade de Vida, do Grupo WHOQOL.
Para analizar os dados obtidos, utilizou-se a versão 3.4.4 do R (R Core Team, 2018) e a sua
biblioteca para árvores de classificação e regressão, “rpart” versão 4.1-13, com o método
ANOVA, com o objetivo de gerar regras de decisão para predizer os valores de cada indicador da
qualidade de vida, usando as restantes variáveis como preditoras. O crescimento das árvores foi
controlado usando o parâmetro “minbucket”, fixando em 15 o número mínimo de observações em
cada nó terminal.
Os resultados obtidos apontam o rendimento mensal como uma das variáveis de maior relevo na
explicação da qualidade de vida. Os indivíduos com rendimentos superiores, em média apresentam
pontuações mais elevadas nos diferentes domínios da qualidade de vida. Apresentar rendimentos
mais baixos e ser do grupo de comparação (não participar nas atividades do município) também se
revelou ser menos favorável em termos das perceções de qualidade de vida geral e a nível físico. Na
faceta relações sociais verificou-se que os participantes das atividades sociorecreativas do município
apresentam pontuações mais baixas nestas facetas, comparativamente com todos os que não
participam neste tipo de atividade.
Considerando os resultados observados e as limitações do estudo, em particular da amostra,
recomenda-se o desenho de estudos com uma população mais heterogénea, de tamanho mais
considerável, e a inclusão de outras variáveis na equação (eg. funcionalidade, rede de suporte
social, estado mental).
Palabras clave: envelhecimento, programas municipais, participação social, qualidade de vida
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta -3

98: Espiritualidade e religiosidade em idosos: considerações sobre o impacto no sentido da
vida/ Teresa Sousa Machado, José Tomás da Silva, José Pacheco Miguel
Resumen:
O interesse pela espiritualidade e religiosidade é inerente à história do desenvolvimento humano
independentemente dos credos, tempos, e culturas. Nesta breve apresentação sobre o impacto da
espiritualidade e religiosidade em idosos, procuramos extrair o sentido e contributo do recurso a
práticas religiosas, ou místicas, para a satisfação, e conforto com a vida ao longo da velhice;
justificando-se pelas evidências que se têm vindo a publicar sobre o efeito positivo da
espiritualidade na qualidade de vida e funcionalidade dos idosos, mas não só. Quer as abordagens
desenvolvimentais, como as epidemiológicas atuais, sugerem como a perceção subjetiva da
qualidade de vida, não é imune às experiências precoces na infância; mas, também é verdade que,
não é imune às crenças espirituais, que deixam marcas que podem influenciar a longevidade, e
mitigar muitos sofrimentos. Com efeito, um dos fatores de proteção ao longo da vida, permitindo
conforto face às adversidades eventuais que se vivem, tem sido, para muitos, o recurso à
religiosidade, independentemente dos credos, idade e personalidade de cada um. A conceção de
religiosidade pode ser vista como um fenómeno relativo ao desejo – perante a consciencialização
progressiva das nossas limitações e finitude. A espiritualidade pode ser vista, também, na velhice,
como um dos recursos para lidar com situações adversas, na procura de um significado mais
profundo do que usualmente atribuímos às rotinas da vida diária. A espiritualidade, em sentido
lato, autonomiza-se da religiosidade, o que não significa que se alheie da procura “do sagrado” (no
sentido simbólico do divino), numa busca contínua de melhoramento, e de se dar aos outros, na
perspetiva da partilha que todos, a dada altura, necessitam. É interessante encontrarem-se
atualmente publicações de estudos vários sobre as necessidades dos idosos, e seus interesses. É
também de salientar como, “neste novo milénio”, a universidade e a ciência parecem ter sido
surpreendidas pelo “renascimento da religião” – i.e., das religiões em sentido lato. Se este
renascimento é citado na literatura da área científica; ele é também referido amiúde por vozes
anónimas com que nos cruzamos. Talvez, que também pelas tragédias de atentados de cariz
religioso, toda esta questão ressurja de modos complicados e confusos, que necessitariam de ser
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trabalhados. Com efeito, nos últimos anos verifica-se um grande aumento de estudos científicos
acerca das relações entre religião, espiritualidade e saúde. De acordo com as Nações Unidas,
estimava-se (em 2012) que a população dos 60 anos e mais velhos, seriam cerca de 900 milhões de
pessoas, representando cerca de 12% da população global. As expectativas são de que em 2050 se
ultrapasse os dois bilhões de pessoas idosas, o que representará cerca de 22% da população global.
Enquanto que as populações vão envelhecendo, e os dados dos vários censos demográficos
apontam o envelhecimento gradual das populações, compreender-se-á que, mais idosos viverão
mais tempo e estabelecerão suas redes de relações com a espiritualidade/religiosidade, como vem
sendo reportado na literatura.
Palabras clave: espiritualidade, religiosidade, idosos
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta -3

99: Vinculação em idosos/ Teresa Sousa Machado, José Tomás da Silva, José Pacheco
Miguel
Resumen:
A investigação em adultos idosos tem aumentado exponencialmente nos últimos anos, o que se
compreende face ao aumento exponencial da esperança média de vida. Surgem assim novos temas,
como as questões de vinculação em idosos – temas que têm vindo a ser tratados na literatura da
especialidade. No entanto, Cicirelli, por exemplo, refere como ainda poucas são as pessoas que
estudam as questões de vinculação em sujeitos idosos. No entanto, o tema é pertinente, e assume
particularidades ainda pouco divulgadas por muitos sujeitos, mesmo dentro do campo da
psicologia. Em rigor, Bowlby referira já há muito, como a vinculação era um processo que –
eventualmente – ocorreria do nascimento à morte; não esquecendo que ao longo do
desenvolvimento, as caraterísticas relacionais vão assumindo novas particularidades, de modo a
impulsionar mais liberdade e menos controlo, incentivando a individualização e responsabilização
de cada um. Ora, com o envelhecimento, novas fragilidades tendem a surgir, necessitando os
sujeitos, eventualmente, de novos tipos de apoios. Se, em 2007, Mikulincer e Shaver referiam que
poucos estudos consideravam as questões da vinculação em idosos, hoje o panorama é diverso,
não obstante, provavelmente, muitos não lhes ocorrerem a pertinência desta questão da
vinculação nos idosos. Ora, de acordo com a teoria de Cartestensen, Isaacowitz e Charles (1999),
quando os sujeitos se aproximam do fim de vida, tendem a regular os seus estados emocionais
reduzindo o número de relações; mas investindo mais nas relações significativas, com as quais se
sentem confortáveis e próximos. No caso dos adultos idosos, cuja saúde se deteriorou e que são
cuidados por profissionais de saúde durante um certo tempo, é comum poderem criar relações
significativas com esses profissionais, que os confortam, e nos quais confiam. Outra possibilidade
que se tem verificado é a construção de uma ligação religiosa a figuras transcendentais, como Deus.
A revisão da literatura mostra ainda como muitos idosos se ligam a animais como companhia,
conforto, ou proteção; como aliás também os mais novos o fazem. Considerando que as
populações idosas, por definição mais fragilizadas em termos físicos e, em Portugal, também em
termos económicos, pois que muitos dos nossos idosos poucas reformas terão, as fragilidades
serão acrescidas. É significativo destacar que diversos estudos recentes têm sido publicados em
Portugal com idosos,
permitindo sinalizar pontos fortes/fracos nas abordagens de
desenvolvimento e bem-estar. Com base nessa literatura reforça-se a ideia de que a orientação
religiosa e relações de vinculação são marcadores de saúde mental nos idosos.
Palabras clave: vinculação, idosos, religiosidade
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta -3

148: ADAPTAÇÃO E VALIDAÇÃO DA SOCIAL MEDIA USE
INTEGRATION SCALE PARA A POPULAÇÃO PORTUGUESA/ Isabel
Silva, Glória Jólluskin, Samantha Dias
Resumen:
As redes sociais atraem milhões de indivíduos, tendo o espaço digital vindo a tornar-se parte
integrante da vida social. Sendo o Facebook a rede social com maior penetração em Portugal, tem
sentido procurar compreender como ocorre a integração desse uso no quotidiano da população.
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Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi adaptar cultural e linguisticamente a Social Media
Integration Scale para a população portuguesa. Este instrumento, desenvolvido por JenkinsGuarnieri et al. (2013), pretende avaliar a integração social e conexão emocional, assim como a
integração nas rotinas sociais do uso do Facebook. Foi avaliada uma amostra não aleatória
constituída por 208 adultos, com idades compreendidas entre 18 e 65 anos (M=29, 54; DP=9, 66),
69, 2% do sexo feminino, todos com conta de Facebook. Foi realizada a tradução da escala original
para português por dois tradutores independentes, tendo-se de seguida construído uma versão de
consenso, que foi administrada sob a forma de formulário eletrónico. À semelhança da versão
original, a versão portuguesa do instrumento é uma escala tipo Likert, constituída por 10 itens,
que oferecem 5 opções de resposta (que variam entre discordo fortemente até concordo
fortemente). A análise dos dados revelou que o instrumento apresenta uma boa fidelidade quando
considerado globalmente (alfa=0, 91), mas também quando consideradas as suas duas subescalas
individualmente– subescala 1: integração social e conexão emocional (alfa=0, 91); e subescala 2
integração nas rotinas sociais do uso do Facebook (alfa=0, 83). A proximidade das médias e
medianas para todos os itens sugere que os dados recolhidos apresentam uma distribuição
simétrica, distribuindo-se as respostas por todas as opções oferecidas, o que é sugestivo de boa
sensibilidade. A análise em componentes principais revelou a organização da escala em dois fatores,
que explicam 71, 05% da variância, com valores de saturação dos itens nos fatores a que pertencem
entre 0, 42 e 0, 86. Uma análise das correlações, corrigidas para sobreposição, entre os itens e as
subescalas parece ser igualmente abonatória da validade interna do instrumento, estando os itens
mais correlacionados com a subescala a que pertencem do que com a outra subescala. O
questionário apresenta uma sensibilidade aceitável, elevada fidelidade e uma boa validade,
podendo constituir uma ferramenta útil para a avaliação da integração no quotidiano do uso do
Facebook na população portuguesa.
Palabras clave: Social Media Use Integration Scale, adaptação, Portugal, Facebook
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/6

149: ESCALA BREVE DE e-LITERACIA EM SAÚDE ORAL (EBeLSO):
ESTUDO PSICOMÉTRICO/ Gloria Jólluskin García, Isabel Silva, Vânia Carneiro
Resumen:
O presente estudo teve como objetivo a construção de uma escala breve de e-literacia em saúde oral
para a população adulta portuguesa. Método: Procedeu-se à construção de uma piscina de itens
assente na revisão da literatura, na análise de instrumentos de avaliação anteriormente
desenvolvidos e em entrevistas a especialistas, tendo-se selecionado os itens considerados mais
pertinentes para a população/contexto cultural portugueses. A versão final da Escala Breve de eLiteracia em Saúde Oral (EBeLSO) é composta por 14 itens. 103 indivíduos, maioritariamente do
sexo feminino (73, 1%), com idades entre 18 e 72 anos (M=32, 08; DP=12, 325) e
maioritariamente com frequência do ensino superior (96, 3%) responderam à EBeLSO e à Dental
Anxiety Inventory (DAI). Resultados: O instrumento revelou apresentar boa fidelidade (alfa=0, 93)
e sensibilidade aceitável (os valores de assimetria e curtose não ultrapassam a unidade, com exceção
de um único item, e os valores de média e mediana de cada item são muito próximos, sugerindo a
normalidade da distribuição). A escala está organizada num fator único, que explica 56, 14% da
variância e existem correlações, corrigidas para sobreposição, entre cada item e score total que
variam entre 0, 41 e 0, 81, o que apoia a sua validade. Verificou-se existir uma correlação
estatisticamente significativa, negativa e fraca entre a e-literacia em saúde oral e a ansiedade
dentária (r=-0, 327; p0, 05). Não existem diferenças estatisticamente significativas entre os dois
sexos quanto à e-literacia em saúde oral e não existe uma correlação estatisticamente significativa
entre esta literacia e idade. Conclusões: É uma escala que apresenta uma razoável fidelidade,
validade interna e externa, razoável sensibilidade e que foi bem aceite pelos respondentes. No
futuro, será importante estudar a sua adequabilidade a populações com níveis de escolaridade mais
baixos.
Palabras clave: e-literacia, saúde, escala, Portugal.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/6
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147: CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DA ESCALA DE INTEGRAÇÃO DO
USO DAS REDES SOCIAIS -VERSÃO PARA INSTAGRAM/ Gloria Jólluskin
García, Isabel Silva, Samantha Dias
Resumen:
O número de utilizadores de Instagram em Portugal tem aumentado de forma exponencial nos
últimos anos, sendo a rede social que mais cresceu em Portugal em 2017 (um 35% mais face os
dados de 2016), e a segunda com maior penetração depois do Facebook (Marktest Consulting,
2017).
O presente estudo teve como objetivo a validação para a população adulta portuguesa da Social
Media Use Integration Scale (SMUIS), de Jenkins-Guarnieri, Wright e Johnson (2013), construida
originalmente para Facebook, e adaptada para Instagram no presente trabalho, que pretende
avaliar a forma na qual os adultos integram o uso das redes sociais no seu quotidiano.
Foi obtida autorização dos autores para validar a versão original do instrumento, e para modificar
a mesma de forma a os seus itens serem aplicáveis ao Instagram. A escala é constituida por 10 itens,
aos quais o indivíduo deve responder numa escala tipo Likert de cinco pontos (de Discordo
fortemente a Concordo fortemente), e está formada por duas subescalas: Integração social e
Conexão Emocional (6 itens) e Integração das Rotinas Diárias (4 itens). A tradução da escala foi
realizada por dois investigadores independentes, chegando-se posteriormente a uma tradução de
consenso, e substituindo-se a referência ao Facebook da escala original pela referência ao
Instagram. Foi realizado um convite para a participação no estudo através das redes sociais,
solicitando o preenchimento eletrónico do questionário disponibilizado na plataforma
GoogleForms.
Participaram no estudo 208 indivíduos, maioritariamente do sexo feminino (69, 2%), com idades
entre 18 e 65 anos (M=29, 54; DP=9, 66) e maioritariamente empregados (60, 1%) com frequência
do ensino superior ao nível do 1º Ciclo (40, 9%) responderam a um questionário sociodemográfico
e a versão portuguesa da Escala de Intregração do Uso das Redes Sociais, versão para Instagram.
O instrumento revelou apresentar boa fidelidade, tanto no que diz respeito a escala total (alfa=0,
91), como nas subescalas (alfa=0, 91 e alfa=0, 83, para o primeiro e segundo fator,
respetivamente), assim como uma sensibilidade aceitável, sendo os valores de média e mediana de
cada item muito próximos, sugerindo a normalidade da distribuição, e distribuindo-se as respostas
por todas as opções.
Existem correlações, corrigidas para sobreposição, entre cada item e score total superiores a 0, 70,
com exeção do item 8 que apresenta uma correlação de 0, 43. As correlações dos itens são mais
elevadas com o fator ao qual pertencem, o que com o que apoia a sua validade. A escala está
organizada em dois fatores, que explicam o 70, 60% da variância, sendo que cada item satura
acima de 0, 40. Todavia, distribuição dos itens não seja completamente coincidente com a proposta
dos autores originais.
A modo de conclusão, podemos dizer que a Escala de Integração do Uso das Redes Sociais
apresenta uma razoável fidelidade, validade e sensibilidade. No futuro, será importante estudar a
sua adequabilidade a populações com níveis de escolaridade mais baixos, assim como realizar
análises confirmatórias para explorar de forma mais aprofundada a sua estrutura fatorial.
Palabras clave: redes sociais, Instagram, Social Media Use Integration Scale
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/6

150: ESCALA BREVE DE LITERACIA COMUNICACIONAL EM SAÚDE
ORAL (EBLSO-C): ESTUDO PSICOMÉTRICO/ Isabel Silva, Glória Jólluskin,
Vânia Carneiro
Resumen:
O presente estudo teve como objetivo o desenvolvimento de uma escala breve de literacia
comunicacional em saúde oral para a população adulta portuguesa. Construiu-se uma piscina de
itens a partir de uma revisão da literatura, da análise de instrumentos de avaliação já existentes e da
realização de entrevistas a especialistas. Selecionaram-se os itens que pareceram mais relevantes para
a população e contexto cultural portugueses. A versão final da EBLSO-C é composta por 12 itens.
Método: Uma amostra de conveniência constituída por 107 indivíduos, maioritariamente do sexo
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feminino (73, 1%), com idades compreendidas entre 18 e 72 anos (M=32, 08; DP=12, 325),
apresentando a maioria (96, 3%) um nível de escolaridade ao nível do ensino superior respondeu
EBLSO-C e ao Dental Anxiety Inventory (DAI). A escala revelou elevada fidelidade (alfa=0, 96) e
demonstrou apresentar uma sensibilidade aceitável (com valores de média e mediana de cada item
muito próximos). Encontra-se organizada num fator único, que explica 69, 42% da variância, e
verificou-se existir uma correlação, corrigida para sobreposição, entre cada item e score total que
varia entre 0, 68 e 0, 87, corroborante da sua validade interna. Verificou-se, também, existir uma
correlação estatisticamente significativa entre a literacia comunicacional em saúde oral e a ansiedade
dentária (r=-0, 28; p0, 05). Constatou-se não existirem diferenças estatisticamente significativas
entre sexos relativamente à literacia comunicacional em saúde oral, bem como se verificou não
existir uma correlação estatisticamente significativa entre esta literacia e a idade. A escala revelou
apresentar boa fidelidade, uma validade interna e externa razoáveis e uma sensibilidade aceitável,
bem como demonstrou ser bem aceite pelos participantes. No entanto, é necessário explorar as
qualidades psicométricas do instrumento quando administrado a respondentes com menores níveis
de escolaridade.
Palabras clave: literacia em saúde, comunicacional, escala, Portugal.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/3

155: A promoção do envelhecimento ativo/ Cristiana Daniela Rodrigues Silva, Maria
Conceição Antunes
Resumen:
O envelhecimento é um processo normal e universal mas, simultaneamente, individual dado que
cada pessoa experiencia um processo de envelhecimento singular que vai ocorrendo ao longo da
vida em função de alterações biológicas, psicológicas e sociais influenciadas, quer por fatores
genéticos, quer por fatores culturais e estilos de vida. O envelhecimento bem-sucedido é uma meta
alcançável dado depender em grande parte da forma como vamos vivendo ao longo da vida. Neste
sentido a educação para e com a terceira idade ganha muita relevância na medida em que ajuda a
preparar para um envelhecimento bem-sucedido.
Neste enquadramento, o presente projeto teve como finalidade o desenvolvimento de capacidades
pessoais, sociais e educativas de 12 participantes a frequentarem um Centro de Dia de uma
Instituição Particular de Solidariedade Social, localizada na zona Norte de Portugal, com idades
compreendidas entre os 63 e os 84 anos.
O projeto regeu-se pelo paradigma qualitativo, orientando-se o mais possível pelas diretrizes do
método de investigação-ação participativa com recurso a técnicas de investigação, tais como:
observação participante, pesquisa e análise documental, conversas informais, inquérito por
questionário, registo de imagem e diário de bordo.
A partir das questões teóricas objeto de investigação - envelhecimento, suas condições e
potencialidades, envelhecimento ativo e educação para a terceira idade e suas metodologias -,
assim como das necessidades, interesses e potencialidades que os participantes demonstraram,
quer no inquérito por questionário, quer nas conversas informais foram planeadas e desenvolvidas
três Oficinas: i) Oficina de Educação para a Saúde; ii) Oficina de Expressões Plásticas; iii) Oficina
de Leitura e Escrita com o objetivo de desenvolver e/ou aprofundar conhecimentos, destrezas
motoras finas e competências literárias e linguísticas.
A implementação da intervenção obteve resultados muito positivos dado que os participantes
revelaram motivação, empenho e interesse na continuação das atividades relacionadas, quer com
as temáticas da educação para a saúde, quer com as atividades relacionadas com a leitura e escrita e
as expressões plásticas, referindo terem sido muito úteis para o seu dia a-dia.
Este projeto permitiu concluir que a criação e implementação de atividades socioeducativas com e
para os adultos idosos promovem a aprendizagem, e a manutenção das capacidades físicas e
cognitivas, constituindo um instrumento fundamental na promoção de um envelhecimento bemsucedido.
Palabras clave: Terceira idade, envelhecimento ativo, atividades socioeducativas.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/5
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146: ESCALA BREVE DE LITERACIA FUNCIONAL EM SAÚDE ORAL
(EBLSO-F): ESTUDO PSICOMÉTRICO/ Glória Jólluskin, Isabel Silva, Vânia
Carneiro
Resumen:
O presente estudo teve como objetivo o desenvolvimento de uma escala breve de literacia
funcional em saúde oral para a população adulta portuguesa. Método: Procedeu-se à construção de
uma piscina de itens a partir da realização de uma revisão da literatura, da análise de questionários
disponíveis neste domínio e da realização de entrevistas a especialistas, eliminando-se
redundâncias, e selecionando-se os itens mais relevantes para a população e contexto cultural
portugueses. A versão final da EBLSO-F é composta por 5 itens. 107 indivíduos, 73, 1% do sexo
feminino, com idades entre 18 e 72 anos (M=32, 08; DP=12, 325) e a maioria dos quais (96, 3%)
com uma escolaridade ao nível do ensino superior responderam à EBLSO-F, ao Dental Anxiety
Inventory (DAI) e ao Modified Dental Anxiety Scale (MDAS). Resultados: A escala apresenta boa
fidelidade (?=0, 89) e sensibilidade aceitável (os valores de assimetria e curtose não ultrapassam a
unidade, e valores de média e mediana de cada item são muito próximos). A escala encontra-se
organizada num fator único, que explica 69, 54% da variância, e verificou-se existir uma
correlação, corrigida para sobreposição, moderada a elevada entre os itens e o score total da escala
(correlações entre 0, 62 e 0, 80), o que é abonatório da sua validade interna. Verificou-se existir
uma correlação estatisticamente significativa, negativa e fraca entre a EBLSO-F e os valores totais
da DAI (r=-0, 21; p0, 01) e da MDAS (r=-0, 29; p0, 01), o que é revelador da validade externa do
instrumento. Não existem diferenças estatisticamente significativas entre os dois sexos
relativamente à literacia funcional em saúde oral, nem existe uma correlação estatisticamente
significativa entre esta e a idade dos participantes. Conclusões: A EBLSO-F apresenta uma boa
fidelidade, boa validade e boa sensibilidade, sendo um instrumento de fácil administração, bem
aceite pelos respondentes e cujo uso poderá ser alargado aos adultos com formação superior
independentemente do seu sexo e idade. Estudos futuros deverão testar a sua adequabilidade para
respondentes com habilitações literárias mais baixas.
Palabras clave: literacia em saúde, funcional, oral, escala.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/6

162: ESCALA BREVE DE LITERACIA CRÍTICA EM SAÚDE ORAL
(EBLSO-Cr): ESTUDO PSICOMÉTRICO/ Glória Jólluskin, Isabel Silva, Vânia
Carneiro
Resumen:
O presente estudo teve como objetivo o desenvolvimento de uma escala breve de literacia crítica
em saúde oral para a população adulta portuguesa. Método: Para a construção do instrumento
recorreu-se às seguintes estratégias: revisão da literatura, análise de instrumentos de avaliação
existentes e realização de entrevistas com especialistas. A informação recolhida permitiu construir
uma piscina de itens, a partir da qual se selecionaram os itens mais pertinentes para a
população/contexto cultural portugueses. A versão final da EBLSO-Cr é constituída por 8 itens.
Uma amostra não aleatória constituída por 107 indivíduos, a maioria dos quais do sexo feminino
(73, 1%), com idades compreendidas entre 18 e 72 anos (M=32, 08; DP=12, 325) e
maioritariamente com uma escolaridade ao nível do ensino superior (96, 3%), respondeu à
EBLSO-Cr e ao Dental Anxiety Inventory (DAI). Resultados: A escala apresenta boa fidelidade
(alfa=0, 82) e sensibilidade aceitável (os valores de assimetria e curtose não ultrapassam a unidade
para a maioria dos itens, e valores de média e mediana de cada item são muito próximos). A escala
está organizada num fator único, que explica 44, 84% da variância, e verifica-se existirem
correlações item-total, corrigidas para sobreposição, entre 0, 30 e 0, 67, o que apoia a sua validade
interna. Existe uma correlação estatisticamente significativa, negativa e fraca entre a literacia crítica
em saúde oral e a ansiedade dentária (r=-0, 23; p0, 05). Os participantes de ambos os sexos não se
distinguem de forma estatisticamente significativa quanto a este tipo de literacia e não existe uma
correlação estatisticamente significativa entre esta literacia e idade. Conclusões: A EBLSO-Cr
apresenta boa fidelidade, razoável validade interna e externa, e uma sensibilidade aceitável, tendo
sido bem aceite pelos respondentes. Estudos futuros deverão analisar a forma como este
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instrumento se comporta do ponto de vista psicométrico quando administrada a indivíduos com
menores níveis de escolaridade.
Palabras clave: literacia em saúde, crítica, escala, Portugal.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/3

170: OS ADQUIRIDOS EXPERIENCIAIS NO ALENTEJO/PORTUGAL:
AVALIAÇÃO DO(S) IMPACTO(S) DOS ADQUIRIDOS EXPERIENCIAIS,
NO PERÍODO 2001-2005/ Lurdes Pratas Nico, José Carlos Bravo Nico
Resumen:
Em Portugal, em 1999, é criada a Agência Nacional de Educação e Formação de
Adultos/ANEFA, o primeiro organismo público português, de dupla tutela política (Ministérios
da Educação e do Trabalho e Solidariedade Social) e com autonomia técnica e científica, na área da
educação de adultos. O Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências (SNRVCC) foi assumido como a prioridade de intervenção da ANEFA e construiuse, através uma rede nacional de Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências (CRVCC) gerida, naquele período, pela própria ANEFA. O reconhecimento,
validação e certificação de competências adquiridas através de processos experienciais passou a ter
lugar nos CRVCC. No final do ano 2000, a rede, a nível nacional, era constituída por 6 Centros,
ainda, em fase de observação. Já em 2005, existiam 98 centros em todo o território português, 6
dos quais no Alentejo. Com a Iniciativa Novas Oportunidades (apresentada em Dezembro de
2005), os CRVCC passaram a designar-se Centros Novas Oportunidades/CNO. Após esta data,
registou-se um alargamento significativo da rede destas estruturas, a nível regional e nacional, com
a integração destes Centros nas escolas públicas e uma forte mobilização de adultos, traduzida no
número de inscrições e certificações. Em 2013, estes Centros passaram a designar-se Centros para
a Qualificação e o Ensino Profissional/CQEP. Atualmente, estas estruturas designam-se Centros
Qualifica. Neste contexto, a presente comunicação decorre de pesquisa realizada no Centro de
Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora, na qual se pretendeu avaliar os
impactos do processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), no
Alentejo/Portugal, no período 2001-2005, na população que nele participou e de que forma é que
este processo formal de certificação de competências determinou os projetos de vida, pessoais e
profissionais, dos adultos que a concluíram, com sucesso. Na investigação, de cariz descritivo e
interpretativo, recorreu-se a uma metodologia, simultaneamente, quantitativa e qualitativa. Os
resultados obtidos revelam que os impactos do processo de RVCC se verificaram,
maioritariamente, na dimensão pessoal. Na dimensão profissional, os impactos foram residuais.
Foram as mulheres quem mais protagonizou e valorizou o processo de RVCC. Quinze por cento
dos adultos inquiridos prosseguiu os estudos.
Palabras clave: Reconhecimento de Adquiridos Experienciais, Validação, Certificação,
Competência.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/3

202: Quality of life and Personality analysis in a transsexual population/ Enrique
Delgado, Esther Gómez Gil, Rosa Fenández, Karla Ramírez Olivero, Joselyn Cortés
Cortés
Resumen:
People with Gender Dysphoria (GD) according to DSM-5, are characterized by a marked
incongruence between the experienced gender and genetic sex. Many of them make a social
transition from male to female or from female to male, through cross-hormonal treatment and
subsequent physical adaptation through surgery.
Coping with physical, work, family, emotional and social conflicts, affects the quality of life of
these people, and reveals personality traits and dimensions which education and health providers
must consider.
In this work, an analysis of “the self-reported quality of life”, “the family relationship satisfaction”,
and a “Personality” analysis were carried out in a sample of 254 transsexual men and women and
404 non-transsexual men and women. (Gómez-Gil y cols. 2013 y 2014). For the study of self289

reported quality of life, the abbreviated version of the WHOQOC-BREF questionnaire was used.
The APGAR questionnaire was also applied to the assessment of family relationship satisfaction.
The evaluation of personality was carried out using the character and temperament inventory (TCI).
The distribution analysis and the comparison of TCI scales and sub scales were analysed with the
statistical resource Open Epi 2.3.1. Statistical differences in the scores were analysed by the Tstudent test.
Results
The data were obtained by professionals of the psychiatry department of the Hospital Clinic of
Barcelona. According to the regression analysis for the self-reported quality of life, 20.6% of the
variance is accounted for by physical factors, 32.5% by psychological factors, 21.9% by social
factors, 20.1% by environmental and 22.9% by the global factor. The mean APGAR score
obtained by the GD population was 7.23, with no significant differences regarding the control
group on any of the TCI scales and sub-scales, except for the sub-scale C3 (Utility), where the GD
population had a significantly lower score compared to the control population.
Conclusions
In contrast to the expected results, the GD population that attended the Gender Units showed a
“quality of life score” between 'Normal' and 'Fairly good'. Receiving cross-hormonal treatment,
family support, and having a rewarding education or job, contribute significantly to the
improvement of their quality of life. The female transsexual population presents a trend that
indicates a worse quality of life compared to the male transsexual population. In general, the GD
population presents a normal personality profile, similar to the general population, tending to
resemble the gender profile more than the sex profile.
Palabras clave: Gender Dysphoria, Quality of life, WHOQOL-BREF, Hormonal sex
reassignment therapy, Family support, Socio-demographic factors, TCI, Gender identity,
Temperament, Character.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta -3

224: La Adolescencia vista desde la Epigenética/ Karla Ramirez, Rosa
Enrique Delgado Zayas, Joselyn Cortés Cortés, Eduardo Pásaro

Fernández,

Resumen:
El ser humano se puede definir desde diversas perspectivas, en función de la etapa biopsicosocial
del desarrollo en que se encuentra, ya que proporciona ciertas características que ayuda a definirlo.
Una de estas etapas que comprende desde los 10 a los 19 años, es la adolescencia; siendo ésta
principalmente una época de cambios, en donde se marca el proceso de transformación del niño en
adulto, es un período de transición crítico e intenso, que tiene características peculiares como la
inestabilidad y el desequilibrio y en donde se demuestra el desafío y la rebeldía del adolescente a los
adultos. La genética cumple un rol importante en esta transición, sin embargo, la combinación de
factores ambientales también puede alterar el funcionamiento de los genes sin modificar la
secuencia de ADN, es por esta razón que en el siglo XX se introduce el término de epigenética
como una rama de estudio que se encarga de demostrar que no todos los genes se manifiestan del
mismo modo, ni permanecen estables a lo largo del tiempo.
La epigenética se refiere a los cambios en la expresión génica y los fenotipos hereditarios que no se
derivan de las variaciones en la secuencia genética. Funcionalmente, la epigenética explica cómo los
gemelos monocigóticos, aunque completamente idénticos a nivel genómico, se desarrollan como
dos individuos con rasgos fenotípicos distintos. En otras palabras, esta rama de estudio surge
como punto de encuentro entre los genes y el ambiente.
En todas las etapas de la vida, en especial en la adolescencia, que es una etapa muy vulnerable del
ser humano, las modificaciones epigenéticas pueden determinar la conducta, modular el estrés y
también puede ocasionar que en el adolescente se altere alguna función en el sistema inmune, así
como la neurobiología de la cognición y el aprendizaje; es decir hay interacciones que conectan el
entorno psicológico y social con el proceso epigenético que modula la expresión génica e influye en
la conducta.
El objetivo de este trabajo es hacer una revisión de los últimos conocimientos en investigación de
cómo la epigenética influye en la conducta, y cómo se modulo la función nerviosa, endocrina e
inmune en el adolescente dependiendo del contexto psicosocial en donde se esté desarrollando, y
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cómo todo este conjunto de factores influye en las transiciones y desarrollo a lo largo de la vida del
individuo.
Palabras clave: Adolescencia, Epigenética, Neurobiología, Cognición, Aprendizaje
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta -3

85: ¿Como evoluciona el modelo de ecosistema en el tránsito de Primaria a Secundaria?/
Carolina Val Rey, María Cristina Martínez-Losada, Ánxela Bugallo Rodríguez
Resumen:
El presente trabajo es una investigación longitudinal que pretende analizar la evolución del modelo
de ecosistema durante la transición de Educación Primaria a Educación Secundaria. Los modelos
son un elemento clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje de contenidos científicos. Conocer
el modelo que presenta el alumnado no solo da una idea de cómo piensa, sino también de cómo
relaciona los diferentes elementos, proporcionando una visión más compleja de su pensamiento,
lo que facilita el planteamiento de una progresión acorde con las características y necesidades del
alumnado. El presente trabajo se ha centrado en el modelo de ecosistema, uno de los cuatro
modelos considerados como básicos en la enseñanza de la Biología. Un modelo escolar coherente
con el científico posibilita conformar una visión compleja, dinámica e interrelacionada del
funcionamiento de la naturaleza, necesaria para comprender los problemas medioambientales que
actualmente afectan a nuestro planeta y para adoptar las medidas individuales y sociales que buscan
su solución. El primer paso de este estudio ha sido precisamente establecer un modelo escolar base,
que ha de ser el objetivo de aprendizaje y, al mismo tiempo, el referente para determinar en qué
nivel está el modelo propio de cada alumno. A continuación, se elaboró un cuestionario con
preguntas abiertas sobre distintos aspectos de la temática: la diversidad y los componentes
(incluidas sus interacciones), la dinámica y la evolución de un ecosistema. Para observar la
transición se ha analizado el modelo de ecosistema que presentaban 17 alumnos de 6º de Primaria y
se les ha analizado de nuevo cuando cursaban 2º de Educación Secundaria. Con los resultados se ha
comparado el modelo que cada individuo presentaba en cada curso, determinándose la evolución
existente. Se han encontrado tres realidades diferentes en el alumnado, pueden: retroceder,
estancarse o presentar un progreso paulatino. Pero, en todo caso, ningún modelo presenta la
configuración cíclica de la dinámica ecosistémica, es decir los alumnos no llegan a comprender el
ciclo de materia y el flujo de energía como un proceso multidireccional.
Por otra parte, a pesar de que algunos modelos progresan e incluyen algún ejemplo de cómo los
seres vivos modifican el medio y cómo este condiciona su desarrollo, están muy lejos de una visión
de la continua interacción y adaptación que ocurre entre el biotopo y la biocenosis. tampoco
contemplan la transferencia dentro de los ecosistemas, siendo incapaces de reconocer cambios
estacionales o sucesiones. las primeras conclusiones nos llevan a considerar que el planteamiento
docente actual (y también el curricular) que sigue teniendo una perspectiva cerrada, parcial y
estática, que es la que transmite al alumnado, está derivando en la construcción de modelos
simplemente aditivos, muy lejos de una perspectiva sistémica y dinámica, incapaces de relacionar
los contenidos. Además, al no trabajar el medio próximo y los problemas reales ambientales, la
enseñanza de este modelo pierde relevancia y significatividad para el alumnado, que no comprende
la utilidad de su conocimiento.
Palabras clave: modelos, transición educativa, ecosistemas
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/5

282: Sobrecarga, afrontamiento y bienestar psicológico asociados al cuidado de personas
mayores dependientes/ Laura Garrido Gómez, María Luisa Gómez Taibo
Resumen:
El objetivo de este estudio es examinar la relación entre el nivel de sobrecarga, el tipo de
afrontamiento y el bienestar psicológico en cuidadores/as familiares de personas en situación de
dependencia.
Se ha llevado a cabo un estudio, transversal descriptivo observacional con la preponderancia
cuantitativa. La muestra está compuesta por 69 sujetos encargados/as del cuidado de un familiar en
situación de dependencia de la localidad de Verín (Ourense),
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Para la recogida de los datos se utilizaron los siguientes instrumentos: un cuestionario ad hoc de
variables sociodemográficas, el Cuestionario Zarit, Cuestionario COPE-28 de Afrontamiento y la
Escala de Bienestar Psicologico de Ryff. Los resultados alcanzados están en la dirección que otras
investigaciones apuntan, donde el nivel de sobrecarga del cuidador/a está relacionado con los
recursos disponibles para afrontar la situación y el bienestar psicológico.
Palabras clave: Cuidados familiares; Sobrecarga, Afrontamiento, Bienestar psicológico, Personas
con discapacidad, Mayores
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta -3

287: Fatores e implicações do estresse na vida estudantil: uma revisão/ Lelio Moura
Lourenço, Vivian Daniele de Lima, Ailana Garcia Meira Costa, Maria Luiza Iennaco
de Vasconcelos, Maria Beatriz Oliveira Pereira
Resumen:
Ao longo dos últimos séculos, teorias sobre estresse foram desenvolvidas, transitando entre visões
preponderantemente biológicas à cognitivas-comportamentais. Hans Selye foi precursor da visão
biológica afirmando que estresse é um estado manifesto por alterações produzidas no organismo do
sujeito, formando a Síndrome Geral de Adaptação, que se subdivide nas fases de alarme, de
resistência e de exaustão. Sob a ótica cognitiva-comportamental, Marilda Lipp afirma que estresse é
uma reação psicológica, com componentes emocionais, físicos, mentais e químicos sendo
subdividido em duas categorias: estresse excessivo (distresse) e estresse necessário para o bom
desempenho da pessoa (eustresse). A vida acadêmica pode ser estressante: são diversos fatores
relacionados à própria academia, família e finanças que variam de acordo com idade, gênero e
situação socioeconômica; e contribuem para que os níveis de estresse possam permanecer altos por
longos períodos. O estudo tem como objetivo mapear o andamento da produção científica sobre o
estresse na vida estudantil. Foram utilizadas cinco bases de dados: Dialnet, Pepsic, Psycinfo,
Scielo e Web of Science com os seguintes marcadores: “estresse”, “stress”, “universitários”,
“college students” e selecionados artigos publicados nos últimos dez anos em inglês, espanhol e
português. Dos 2.107 artigos encontrados, 61 estavam diretamente relacionados à temática e foram
analisados segundo as categorias: fatores de risco, implicações educacionais, implicações para a
saúde e fatores de proteção. Como principais achados, fatores de risco incluem: transição da escola
secundária para a universidade, morar em outra cidade, dificuldades no gerenciamento do tempo
de estudo e em lidar com demandas acadêmicas com alto grau de exigência, realizar maior número
de disciplinas e aumento da carga horária com estágios. Relacionamentos pobres com família e
docentes também predizem exaustão emocional. As principais implicações educacionais estão
relacionados à insatisfação com o curso, intenção de abandoná-lo, rendimento abaixo do esperado
e desenvolvimento de uma aversão à universidade. As implicações para a saúde incluem: dores de
cabeça, insônia, incapacidade de relaxar, dificuldade de atenção e concentração, má qualidade do
sono e desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, como ansiedade e depressão. Como fatores
de proteção têm-se uma boa alimentação, práticas de exercícios físicos, suporte social, presença
de serviços de assistência psicossociais no ambiente universitário e um bom repertório de
habilidades sociais. Em síntese, uma proporção significativa de estudantes universitários
experimentam níveis elevados de estresse, destacando a necessidade de promoção da saúde mental
no ensino superior. Discutir variáveis educacionais que estão relacionadas ao estresse acadêmico,
tais como o currículo, o cronograma e o relacionamento entre professores e alunos e ofertar
serviços de atendimento psicológico pode auxiliar os universitários a diminuir os sentimentos de
estresse associado à aprendizagem, identificar fatores associados e auxiliar os universitários a lidar
com o desempenho insatisfatório. Intervenções que desenvolvam estratégias efetivas de
enfrentamento e que se proponham a potencializar competências pessoais podem, além de
contribuir para o rendimento acadêmico, reduzir a evasão escolar e aumentar a qualidade de vida
dos universitários. Este estudo contribuirá para identificar o estado atual da produção científica,
identificar lacunas para estudos futuros e a partir dos achados, subsidiar programas de intervenção.
Palabras clave: Saúde mental, estresse, vida estudantil
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta -3

292

291: Tempo de transição para a inatividade laboral/reforma: experiências de vida e
expetativas./ Sílvia Cristiana Nunes Ribeiro
Resumen:
O ciclo vital do ser humano é marcado por múltiplas transições que influenciam o seu
envelhecimento, entre as mudanças ocorridas nesta fase destacamos a transição para a inatividade
laboral/reforma, nosso foco de estudo.
A transição para a inatividade laboral/reforma não se resume unicamente à fase da vida em que os
sujeitos se retiram do mercado de trabalho e beneficiam de uma pensão de reforma; ela é também
entendida como período em que os indivíduos têm mais tempo de descanso ou para se dedicarem a
atividades de lazer; caraterizada ainda, como estádio de adaptação à sua nova condição, e de se
encontrar definida pelo contexto social. Condicionada por fatores que podem contribuir de forma
muito significativa para a promoção de um envelhecimento ativo, numa ótica de educação ao
longo da vida, propõe-se, deste modo, debater as perspetivas e experiências dos indivíduos
vivenciadas neste processo, assim como explorar as dimensões presentes nomeadamente as
socioeducativas.
Tendo em conta o exposto, a proposta apresentada resulta num estudo em fase de
desenvolvimento onde se pretende estudar as experiências e perspetivas que os indivíduos detêm
sobre a transição para a inatividade laboral e condição sénior numa conceção de um
envelhecimento ativo assente em dinâmicas socioeducativas.
Com recurso a uma metodologia mista de índole qualitativa e quantitativa, aplicada a um universo
de 1004 indivíduos com características diferenciadas objetiva-se melhor compreender esta temática.
Num primeiro momento, os dados recolhidos permite-nos indicar quais as dimensões que os
indivíduos mais valorizam na transição para a inatividade laboral e/ou condição sénior, assim
como as respostas sociais que usufruem ou pretendem usufruir durante as várias etapas estudadas,
ou seja, antes, durante e após a transição para a inatividade laboral. No que às dimensões mais
valorizadas diz respeito, podemos aferir que não existe diferenças significativas entre a população
inquirida no seu todo e entre a condição de reformado e não reformado. Por sua vez, verifica-se
um ligeiro aumento nas taxas de participação nas várias respostas sociais entre o período anterior à
transição para a inatividade laboral e a fase de transição propriamente dita e, um aumento
acentuado durante o tempo de inatividade laboral, existindo em algumas dimensões diferenças
entre sujeitos do sexo feminino e masculino.
O que nos leva a concluir que a transição para a inatividade laboral não é um fenómeno linear nem
homogéneo, estando dependente das experiências e perspetivas dos indivíduos durante todo o seu
trajeto de vida não se confinando unicamente ao período de entrada para a inatividade laboral.
*“Este trabalho é financiado pelo CIEd - Centro de Investigação em Educação, projeto
UID/CED/01661/2019, Instituto de Educação, Universidade do Minho, através de fundos
nacionais da FCT/MCTES-PT”.
Palabras clave: Transição para a inatividade laboral, envelhecimento ativo.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/5

292: Vivências em tempo de inatividade laboral/reforma./ Sílvia Cristiana Nunes
Ribeiro
Resumen:
Este trabalho tem como objetivo explorar as experiências vividas pelos sujeitos durante a sua
entrada para a condição de inatividade laboral/reforma, apreender quais os fatores que
condicionam os seus quadros de existência, assim como as dinâmicas socioeducativas presentes
tendo em vista o envelhecimento ativo.
Considerada como uma das vivências mais marcantes do ciclo vital, a entrada para a inatividade
laboral/reforma é vivenciada de forma muito singular entre os indivíduos, consequência das
distintas experiências de vida. Sendo que a ausência de uma adaptação bem-sucedida pode produzir
sentimentos negativos contribuindo fortemente para uma conceção menos positiva de um
envelhecimento ativo.
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Autores defendem que a existência de objetivos por parte dos sujeitos, a preocupação com
cuidados de saúde, tal como o seu envolvimento e participação social, apoiados em medidas de
educação ao longo da vida são preditores de envelhecer ativamente.
Assente numa abordagem metodológica mista (qualitativa e quantitativa) pretende-se melhor
compreender esta problemática. A analise efetuada aos inquéritos por questionários administrados a
seiscentos e trinta indivíduos que se encontram em situação de inatividade laboral/reforma,
permitiram aferir o tipo de relação que se pode estabelecer entre os fatores estudados; de que modo
como estes podem influenciar as alterações sentidas durante a entrada para a inatividade laboral;
quais as estratégias adotadas, bem como de que forma a participação em atividades socioeducativas
contribui para um envelhecimento ativo. Atendendo às diferentes características do nosso público,
os dados recolhidos sugerem que dimensões tais como: a preparação ou falta desta nesta etapa de
vida, a (in)existência de projetos futuros, a participação em atividades socioeducativas, a
manifestação de sentimentos com conotações negativas, os laços afetivos familiares e não
familiares, se encontram relacionadas com as alterações ocorridas durante a entrada para a
inatividade laboral/reforma.
Partindo destes pressupostos, concluímos que a vivencia para a inatividade laboral/reforma é
influenciada por uma multiplicidade de fatores, tais como: o capital económico dos indivíduos, o
seu género, as habilitações literárias, o contexto ambiental e familiar, entre outros. Destaca-se
ainda a importância da participação dos indivíduos em atividades de educação ao longo da vida
como dinâmicas promotoras de um envelhecimento ativo.
*“Este trabalho é financiado pelo CIEd - Centro de Investigação em Educação, projeto
UID/CED/01661/2019, Instituto de Educação, Universidade do Minho, através de fundos
nacionais da FCT/MCTES-PT”.
Palabras clave: Inatividade laboral, Educação ao Longo da Vida, envelhecimento ativo.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/5

293: Relación de predicción entre integración social y expectativas académicas en hombres
y mujeres universitarios de primer año/ Yariel Hernández Rosell, Leire Pérez Pérez,
Angeles Conde Rodríguez, Valentín Iglesias Sarmiento, Sonia Alfonso Gil
Resumen:
Las expectativas académicas tienen un papel fundamental en el ajuste y adaptación al contexto
universitario. Representan las aspiraciones y deseos de los estudiantes sobre lo que va a suceder en
función de sus experiencias previas y acontecimientos vividos. Al mismo tiempo el ajuste y la
adaptación está influido por variables como: la participación del estudiante en las actividades del
campus y la facultad, las relaciones con los docentes, compañeros/as, amigos/as y el apoyo
familiar. El objetivo de este estudio es identificar en qué medida la percepción que tienen los
estudiantes universitarios de primer año sobre sus relaciones con los docentes, compañeros/as,
amigos/as y apoyo familiar recibido predicen sus expectativas académicas transcurrido el primer
semestre lectivo. La muestra estuvo formada por 152 estudiantes con edades comprendidas entre
18 y 40 años (Mdn=18.5) matriculados en el primer curso de distintas titulaciones del Campus de
Ourense. Teniendo en cuenta el objetivo del trabajo y el interés teórico y práctico de la variable
género en este tipo de estudios, se equilibró la muestra atendiendo al sexo de los participantes. Se
utilizó el Cuestionario de Percepciones Académicas (CPA) para medir las expectativas de los
estudiantes y la Escala de Integración Social en la Educación Superior (EISES-R) para evaluar su
equilibrio emocional, la relación con docentes, compañeros/as, amigos/as y familia. Se realizó un
análisis de regresión jerárquico por pasos teniendo en cuenta la variable sexo. Los resultados
indicaron modelos de predicción significativos para las dimensiones de expectativas académicas de
Formación empleo carrera (FEC), Desarrollo personal y social (DPS), Implicación político
ciudadana (IPC), Calidad de formación (CF) e Interacción social (IS). Las expectativas de FEC en
hombres se predicen en función de la relación con amigos/as y en mujeres se predicen por la
relación con compañeros/as. Las expectativas de DPS se predicen en los hombres en base a su
relación con la familia y los amigos/as, en cambio para las mujeres de nuevo la relación con los
compañeros/as es la variable predictora de mayor importancia. Para las expectativas de IPC e IS
solo se encontraron modelos de predicción significativos en hombres, en estos casos la relación
con los amigos/as es la variable de integración social de mayor importancia además de la relación
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con los compañeros/as, profesores y familia. De acuerdo a los resultados obtenidos, los factores
de integración social deben ser considerados como un indicador de acciones de intervención para
mejorar el ajuste y adaptación de los estudiantes universitarios de primer año a la Educación
Superior, siendo necesarias propuestas diferenciadas en función del sexo. Para hombres el foco de
actuación debe situarse en la relación con los amigos y la familia, pero para las mujeres en la
relación con los compañeros/as.
Palabras clave: Expectativas académicas, integración social, estudiantes universitarios de primer
año, sexo
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/5

298: Uso do Facebook e a sua relação com a satisfação com a vida em adultos/ Sofia
Abreu, Isabel Silva, Glória Jólluskin, Samantha Dias
Resumen:
O Facebook é uma rede social com uma década e meia de existência, que constituí um verdadeiro
fenómeno social e cultural. A forma como interagimos com o meio envolvente foi alterada pelas
novas tecnologias e em particular pelo Facebook. Estas alterações são observadas quer a nível
comportamental, quer a nível cognitivo, podendo os efeitos das mesmas ser tanto positivos,
como negativos. Na última década, inúmeras investigações têm sido feitas em relação aos aspetos
negativos das redes sociais, com diversos estudos sobre as consequências patológicas da utilização
do Facebook. Mas também é de vital importância, o estudo do uso não problemático do Facebook
e integrado na rotina diária dos utilizadores. Torna-se necessário compreender este fenómeno de
integração com protagonismo notório na realidade social. Muitas das interações sociais passaram a
ser realizadas online em plataformas como o Facebook, mas a associação entre esta mudança e a
satisfação com a vida é uma questão que deve merecer atenção. O objetivo da presente revisão
sistemática da literatura é analisar o estado da literatura atual sobre o uso do Facebook e a sua
integração nas rotinas diárias e qual será o impacto que esta integração tem na satisfação com a vida
(dimensão cognitiva do bem-estar subjectivo). A base de dados electrónica consultada foi a B-on,
utilizando os indexadores e “Facebook”, “Social Media”, “Social Network Sites”, “Life
Satisfaction”, “Satisfaction with Life” e “Social Media Use Integration Scale”. Da pesquisa
efectuada, resultaram 151 artigos dos quais foram selecionados 22 artigos, relativos a estudos
empíricos, publicados entre 2008 e 2019, todos eles avaliando o uso do Facebook em adultos. Na
maioria dos estudos, foram encontradas relações estatisticamente significativas entre as duas
variáveis, no entanto, o sentido de tais relações não é coerente. A literatura aponta para diferentes
conclusões quanto à relação entre uso do Facebook e satisfação com a vida - enquanto uns estudos
mostram que o uso pode diminuir a satisfação com a vida, outros mostram que o uso pode
aumentar essa satisfação. Destaca-se o facto do uso problemático do Facebook afetar de forma
negativa a satisfação com a vida.
Mais ainda, a impulsividade, a solidão, a norma subjetiva, a norma do grupo, a identidade social,
o valor do entretenimento e a manutenção da conexão interpessoal são preditores do uso do
Facebook. O número de amigos no Facebook não mostra estar associado com a satisfação com a
vida. Conclui-se a necessidade do desenvolvimento de estudos de carater longitudinal que permitam
uma maior compreensão das variáveis moderadoras e mediadoras da relação entre a integração do
uso do Facebook no quotidiano e a satisfação com a vida destes utilizadores.
Palabras clave: Facebook, satisfação com a vida, social network sites, social media
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/5

300: Integração do uso do Facebook no quotidiano em adultos portugueses: Que
associações com a sua satisfação com a vida?/ Sofia Abreu, Isabel Silva, Glória
Jólluskin, Samantha Dias
Resumen:
A utilização de redes sociais tem vindo a tornar-se cada vez mais expressiva em todas as faixas
etárias e em múltiplos contextos da vida quotidiana, constituindo esse uso alvo de preocupação de
profissionais de educação e de saúde, pais e encarregados de educação que temem os potenciais
efeitos adversos desse uso, mas também é, por outro lado, reconhecida como um recurso com
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potenciais consequências positivas. O presente estudo, de natureza analítica e transversal, pretende
analisar a natureza da correlação entre a integração do uso do Facebook nas rotinas diárias e a
satisfação com a vida (dimensão cognitiva do bem-estar subjetivo). Foi estudada uma amostra de
conveniência constituída por 208 adultos com idades entre os 18 e os 65 anos (M=29, 54; DP=9,
66), 69% dos quais mulheres e 31% homens, utilizadores do Facebook. Os participantes
responderam a um questionário sociodemográfico e de caracterização do uso das redes sociais, à
versão portuguesa da Social Media Use Integration Scale e à Escala de Satisfação com a Vida
através de um formulário eletrónico. Os resultados indicam que 81, 1% dos participantes fazem
utilização diária do Facebook, sendo esse uso maioritariamente entre 10 a 30 minutos ou superior.
Não existe uma relação estaticamente significativa entre Integração Social e Conexão Emocional, e
a Satisfação com a Vida. No entanto, existe uma correlação estatiscamente significativa positiva,
ainda que fraca, entre a Integração nas Rotinas Sociais globalmente considerada e a satisfação com
a vida (r=0, 30; p0, 0001) e entre 3 dos itens que constituem essa subescala e a satisfação – gostar
de verificar a conta de Facebook (r=0, 25; p0, 01), usar o Facebook faz parte da minha rotina diária
(r=0, 30; p0, 0001) e reagir ao conteúdo que as outras pessoas partilham no Facebook (r=0, 29; p0,
0001). Podemos concluir que a integração do uso do Facebook nas rotinas sociais está associada a
maior satisfação com a vida. O nosso presente e futuro parecem estar cada vez mais ligados às
redes sociais, sendo assim, existe a necessidade de desenvolvimento de estudos longitudinais
futuros que, aprofundem as relações causa-efeito entre a satisfação com a vida e o uso das redes
sociais no quotidiano, para melhor compreendermos esta associação.
Palabras clave: Facebook, satisfação com a vida, social network sites, social media
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/5

389: LA FELICIDAD EN ADULTOS MAYORES EN FUNCIÓN DE LA
EDAD, GÉNERO E INSTITUCIÓN/ Maria Elena López Pérez, Antonio LópezCastedo, Maria Esther López Pérez
Resumen:
Dado que las personas felices superan en tres a uno a las infelices, tienen una apreciación de sí
mismo más alta, mejor dominio del entorno y mejores habilidades sociales, resulta interesante
analizar por qué están más o menos felices los mayores de 65 años, qué es lo que hace variar ese
nivel y cómo se mejora la calidad de vida. Se ha verificado que una persona feliz tiene mejor
funcionamiento psicológico, vive una mayor cantidad de años, tiene una mejor salud física,
obtiene mejores trabajos y establece relaciones interpersonales de alta calidad. Se aplica la Escala de
Felicidad de Lima a 101 personas mayores cuyas edades están comprendidas entre los 66 y los 102
años (82.67 DT 7. 91). Se utiliza una metodología cuantitativa con un diseño transversal,
descriptivo y analítico. Los principales resultados nos ponen de manifiesto los mayores
comprendidos entre los 77 – 82 años, mujeres y no están institucionalizados presentan una mayor
probabilidad de ser más felices.
Palabras clave: felicidad, mayores institucionalizados en residencias privadas, mayores
institucionalizados en residencias públicas, mayores no institucionalizados.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/6

393: (RE) CONSTRUINDO (RE) EDUCANDO/ Maria Conceição
Daniela Mendes

Antunes,

Resumen:
O projeto aqui apresentado decorreu de um trabalho de investigação/intervenção realizado numa
Instituição Municipal do Nordeste Transmontano, envolvendo 19 participantes (três famílias)
com idades compreendidas entre os 19 meses e os 53 anos, cuja finalidade se centrou na promoção
de competências pessoais, sociais e familiares.
O trabalho foi desenvolvido no âmbito do paradigma de investigação qualitativa, com recurso
aproximado à metodología de investigação-ação participativa. Para a concretização deste projeto
utilizaram-se como técnicas de investigação o inquérito por questionário,
entrevista
semiestruturada, pesquisa bibliográfica e análise documental, observação direta, conversas
informais, diário de bordo e registo de imagem e como técnicas de intervenção as técnicas de
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animação sociocultural, enquanto fomentadoras da motivação e participação dos agentes sociais.
Com base nas necessidades, intereses, expectativas e potencialidades dos participantes, apuradas
mediante a avaliação de diagnóstico realizada, foram desenvolvidas seis Oficinas: i) Trabalhos
Manuais; ii) Língua Portuguesa; iii) Gestão Doméstica; iv) Educação e Promoção da Saúde; v)
Relacionamento Interpessoal e Parental e vi) Ambiente e Reciclagem. Impulsionando uma
participação ativa da população foi desenvolvido um conjunto de atividades de cariz educativo,
social, cultural e lúdico-pedagógico, procurando consciencializar para a importância dos procesos
de educação/formação na construção de competências pessoais, sociais e familiares promotoras do
desenvolvimento pessoal, social e comunitário. O projeto procurou dotar os participantes de
ferramentas e competências para um melhor desempenho pessoal, social e familiar.
A intervenção teve resultados muito positivos dado que na avaliação final os participantes
destacaram os benefícios do projeto, nomeadamente, ao nível de aquisição de novas competências
(pessoais, sociais e familiares) ao nível de novas aprendizagens (saúde; alimentação; gestão
doméstica; ambiente; reciclagem) e ao nível do bem-estar físico e psicológico, do relacionamento
interpessoal e da convivialidade, fundamentalmente, no universo familiar.
Palabras clave: Pobreza, famílias multiproblemáticas, educação de adultos e intervenção
comunitária
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/6

489: Evolución post-abstinencia de funciones cognitivas deterioradas por el consumo
abusivo de alcohol/ Manuel Lage, Alicia Risso
Resumen:
Es un hecho conocido que el consumo abusivo de alcohol durante un tiempo prologado provoca
un importante deterioro de las funciones cognitivas, así como que algunas de ellas se recuperan
después de un cierto período de abstinencia. En base a ello, en este estudio se quería conocer, por
un lado, el alcance del deterioro y de la recuperación espontánea, y a qué funciones afectaba, y,
por otro lado, la evolución temporal de dicha recuperación, en el caso de que se produjese. Con
esta finalidad, se obtuvieron medidas de orientación, atención, memoria, lenguaje, comprensión
y abstracción en una muestra de 100 pacientes de ambos sexos en tratamiento de deshabituación,
agrupados en cinco períodos de abstinencia: de 0 a 24 meses. Además se contó con un grupo
control sin historial de abuso de alcohol. Los resultados mostraron que tanto el deterioro presente
en el momento de iniciar la abstinencia como su posterior recuperación son distintos para las
diferentes variables analizadas y que, si bien el estado cognitivo general mejora con el tiempo, los
cambios más sobresalientes se dan a los seis meses del inicio de la abstinencia y entre los 18 y los 24
meses. También se ha podido observar que la recuperación está asociada con la edad de inicio de
consumo, además de con la edad de inicio de la deshabituación. Estos resultados se discuten en el
contexto de la literatura científica sobre el tema y se avanzan posibilidades de cara a implementar
programas que incidan en una mejor y más rápida recuperación.
Palabras clave: alcoholismo; deterioro cognitivo; recuperación cognitiva
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta -3

508: Psicologia Escolar e desenvolvimento humano adulto: uma revisão das literaturas
brasileira e internacional/ Lorena de Almeida Cavalcante, Claisy Maria MarinhoAraujo
Resumen:
Na literatura contemporânea sobre Psicologia do Desenvolvimento, tem-se fortalecido a defesa de
que é relevante investigar os diversos ciclos de vida. Essa proposta se funda na tese de que, uma
vez que o psiquismo se constitui mediante os processos de interação entre o sujeito e o seu meio
histórico-cultural, ele só será compreendido de forma aprofundada à luz do conhecimento das
diferentes práticas culturais características dos distintos ciclos de vida. No contexto brasileiro,
destacadamente a partir dos anos 2000, a Psicologia Escolar tem se comprometido com a
mediação, nos mais variados contextos educacionais, de processos de desenvolvimento humano
junto a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Definiu-se como objetivo da presente
pesquisa investigar como tem se configurado, na Psicologia Escolar brasileira e na internacional, o
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estudo do desenvolvimento humano adulto, que consiste em um dos ciclos de vida que têm, de
modo inovador, se tornado foco de atuação de psicólogos escolares. Para tanto, procedeu-se
inicialmente a uma revisão da literatura nas bases de dados SciELO, BVS e PePSIC, considerando
as publicações brasileiras, realizadas no período de 2015 a 2019, que continham em seus títulos,
resumos ou descritores de assunto o termo Desenvolvimento Humano Adulto associado às
palavras Psicologia Escolar ou Psicologia Educacional. Nesse processo, foram recolhidas 31
produções científicas, que passaram por uma triagem inicial a partir de seus títulos e palavraschave. Verificou-se que, desse total de trabalhos, apenas 1 discutia processos de desenvolvimento
humano adulto. Em seguida, ampliou-se a revisão da literatura, que passou a abranger estudos
internacionais em cujos títulos, resumos ou descritores de assunto constavam os termos Adult
Development ou Adulthood, associados às palavras School Psychology ou Educational
Psychology. Mediante esse procedimento, foram levantadas 2891 produções científicas, que
passaram por uma triagem inicial a partir de seus títulos e palavras-chave. Constatou-se que apenas
16 das pesquisas internacionais recolhidas dissertaram sobre processos de desenvolvimento
humano adulto. Verifica-se, portanto, a existência de uma lacuna nas produções brasileiras e
internacionais em relação ao conhecimento e às reflexões teórico-práticas sobre a adultez, sendo
necessário refletir sobre quais são suas implicações e consequências para a área. Mediante análise
das produções acessadas durante os procedimentos de revisão da literatura, observou-se que,
embora os sujeitos adultos apresentem trajetórias singulares, essas têm sido historicamente
desconsideradas. Há, ainda, uma interpretação predominante na literatura psicológica de que o
desenvolvimento se constitui como fenômeno universal, que apresenta características determinadas
a priori para cada “fase”. Frente a esse resultado e à luz dos pressupostos da Psicologia históricocultural, defende-se que futuros estudos acerca do desenvolvimento humano ampliem e
aprofundem as bases teóricas e metodológicas para compreensão da adultez, que é um momento
vital do ciclo de vida humano.
Palabras clave: Desenvolvimento Humano Adulto; Psicologia Escolar; Psicologia históricocultural.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/6

589: Jogos de bebida em estudantes universitários: dos motivos às consequências/ Joaquim
Armando Ferreira, Miguel Pires, Maria Jorge Ferro
Resumen:
Os jogos de bebida são uma prática relativamente comum entre os estudantes universitários que
consiste essencialmente no consumo de álcool, geralmente num curto espaço de tempo, sob regras
ou ações específicas sobre como e quanto beber. A literatura internacional sobre a temática tem
vindo a desenvolver-se, no entanto existe uma lacuna a esse respeito em Portugal. Assim sendo, o
presente estudo tem os objetivos contribuir para uma caraterização desta prática no contexto
universitário português, mais concretamente, na Universidade de Coimbra e, ao mesmo tempo,
procurar compreender as relações entre os motivos para o envolvimento nestes jogos, a frequência
de participação, a quantidade de álcool consumido e as consequências associadas.
A amostra deste estudo consiste 496 participantes que frequentam a Universidade de Coimbra, do
1º ao 5º ano, sendo que 64, 9% são do sexo feminino e 35, 1% do sexo masculino. Da amostra
total, 438 afirmam consumir bebidas alcoólicas e 334 dizem envolver-se em jogos de bebida.
Os resultados apontam para relações significativas dos motivos de divertimento com a frequência
de participação e a quantidade de álcool consumido, dos motivos de competição com a frequência
de participação e todas as variáveis que dizem respeito aos motivos, frequência de participação e
quantidade de álcool consumido com as consequências do consumo. Os resultados evidenciam
também que os motivos são melhores preditores da frequência de participação em jogos de bebida
do que as variáveis sociodemográficas.
Serão discutidas estratégias de prevenção em contexto universitário, tendo em vista a redução das
consequências negativas associadas aos jogos de bebida.
Palabras clave: jogos de bebida, motivos, consequências, estudantes universitários, prevenção
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 2/6

298

603: Estratégias para a gestão de conflitos e satisfação profissional/ Osvaldo Dias Lopes
Silva, Áurea Sandra Toledo Sousa
Resumen:
Enquadramento conceptual: Numa sociedade cada vez mais competitiva à escala global e sendo as
organizações constituídas por pessoas com diferentes ideias e perspetivas, as quais necessitam de
trabalhar em equipa, é imperativo que haja a capacidade de gerir o conflito de forma eficaz e de
fomentar a satisfação dos seus colaboradores contribuindo para o seu sucesso organizacional. As
estratégias usadas para enfrentar conflitos em contexto laboral, tendo em atenção as características
pessoais dos seus colaboradores, poderão ter implicações no ambiente organizacional. Objetivos:
Este trabalho tem o intuito de compreender quais são as estratégias utilizadas na gestão de conflitos
no caso de profissionais do setor hoteleiro, na Região Autónoma dos Açores, com base nas suas
características pessoais e na sua satisfação laboral. Metodologia: A amostra é constituída por 216
colaboradores do setor hoteleiro (34.7% do sexo masculino e 65.3% do sexo feminino). O
questionário é constituído por variáveis de cariz sociodemográfico (e.g., sexo, faixa etária,
escolaridade) e profissional (e.g., antiguidade, se já teve conflito na atividade laboral) e, ainda, por
um conjunto de vinte itens, que se encontram distribuídas por cinco estratégias de gestão de
conflitos: a imposição; o compromisso; a integração; a acomodação e o evitamento. Os dados
foram analisados utilizando, entre outros, testes não paramétricos (teste U de Mann-Whitney,
teste de Kruskal-Wallis) e o coeficiente de correlação de Spearman. Resultados: No que concerne às
respostas dadas ao conjunto dos vinte itens, constatou-se que naqueles em que a maioria dos
colaboradores selecionaram a opção de resposta “sempre”, como sucedeu no caso das questões,
“Procuro promover a harmonia”, “Tento não me envolver em conflitos” e “Tento chegar a um
compromisso para ambas as partes”, foram os colaboradores do sexo masculino aqueles que
revelaram maiores níveis de concordância, comparativamente aos do sexo feminino. Os
colaboradores mais novos (com 30 anos ou menos) evidenciaram uma maior capacidade negocial e
de gestão de conflitos de forma partilhada, em comparação com os colaboradores de idade mais
avançada (31 anos ou mais). As pontuações totais mais elevadas foram as referentes às da estratégia
de compromisso, o que indicia que os colaboradores tendem a satisfazer as suas necessidades,
através de um conjunto de cedências feitas pelas partes em conflito, enquanto que as pontuações
totais menos elevadas foram as respeitantes à estratégia de imposição, a qual tem grande relevância
a nível da satisfação dos interesses dos próprios, negligenciando os interesses de terceiros.
É, ainda, de salientar que foram os colaboradores com satisfação profissional de nível elevado
aqueles que obtiveram os valores médios das pontuações obtidas mais elevados nas estratégias para
a gestão de conflitos (imposição, compromisso, integração e acomodação) enquanto que na
estratégia de evitamento a concordância é mais acentuada nos indivíduos com níveis muito elevados
de satisfação profissional. Em síntese, percecionar a relevância de uma boa gestão de conflitos e da
satisfação profissional dos seus colaboradores contribui para uma gestão preventiva de potenciais
problemas que possam vir a correr num determinado contexto organizacional.
Palabras clave: Estratégias para a gestão de conflitos, Satisfação laboral, Sucesso organizacional,
Análise de dados.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta -3

540: Perceção de bem-estar e saúde no Ensino Superior/ Regina Alves, José Precioso
Resumen:
O bem-estar subjetivo considerado como um indicador de saúde mental e, muitas vezes, sinónimo
de felicidade não pode ser desvinculado do processo de transição e adaptação ao ensino superior.
Isto porque, nesta fase, as novas experiências vivenciadas pelos/as estudantes podem colocar em
risco o seu bem-estar físico, psíquico e emocional. O bem-estar ao se encontrar associado a uma
medida que inclui sentimentos de satisfação com a vida, procura compreender a avaliação que
os/as estudantes fazem das suas vidas a vários níveis.
Este estudo, que faz parte de um projeto mais alargado de educação para a saúde no Ensino
Superior, procurou avaliar a perceção de bem-estar e saúde dos/as estudantes universitários/as da
área científica das ciências sociais e humanas (N = 270; nmasculino= 66; Xidade= 23.08±7.72 e
nfeminino= 204; Xidade=20.60±3.78). Para tal, aplicou-se um inquérito por questionário que
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inclui uma escala de perceção de bem-estar e saúde composta por 5 itens que avaliam a satisfação
com a vida, consigo próprio/a, com a forma física, a felicidade e o estado de saúde (? = 0.811).
As respostas dos/as participantes foram atribuídas numa escala de Likert de 1 a 5, a pontuação
total ao variar entre 5 e 25 indicará que quanto maior valor da escala, maior será o grau de perceção
de bem-estar e saúde.
Os resultados obtidos identificaram correlações positivas entre todos os itens que compõem a
escala e evidenciaram um nível de perceção de bem-estar e saúde positivo, sendo mais elevado nas
estudantes em comparação com os estudantes. A análise individual dos itens indicou que a
satisfação com a forma física apresenta médias ligeiramente inferiores aos restantes itens da escala.
Ao considerarmos o ano de frequência académica conclui-se que não existem diferenças face à
perceção de bem-estar e saúde, apesar de 42.2% dos/as inquiridos/as ter referido que o seu estilo
de vida é menos saudável após o ingresso no ensino superior.
Em suma, almeja-se que as Instituições de Ensino Superior desenvolvam estratégias de promoção
de bem-estar e saúde, que permitam que os/as estudantes universitários/as mantenham o estilo de
vida ou melhorem o seu estilo de vida.
Palabras clave: Bem-estar; Ensino Superior; Perceção de Saúde; Estudantes Universitários/as
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- aula 1/3

632: O Comprometimento Organizacional e o bem-estar dos colaboradores ao longo da
vida: Um estudo empírico/ Áurea Sandra Toledo de Sousa, Vera Cristina Sousa
Raposo Mota, Maria da Graça Câmara Batista
Resumen:
O mercado de trabalho tem passado por diversas transformações nos últimos anos, o que tem
potenciado novas regras e exigências no meio laboral. Num mundo cada vez mais competitivo, as
organizações preocupam-se em conseguir os melhores resultados a nível económico, o que por
vezes afeta o bem-estar pessoal dos seus colaboradores. O conceito de comprometimento
organizacional tem um papel preponderante nas relações laborais, sendo este um dos temas mais
investigados no contexto das atitudes e comportamentos relacionados com o mercado de trabalho.
Apresente investigação, com enfoque quantitativo, tem como principal objetivo relacionar o BemEstar Subjetivo dos colaboradores com o Comprometimento Organizacional. Participaram no
estudo 212 funcionários de duas organizações sediadas na região Autónoma dos Açores, Portugal.
Os dados foram recolhidos com base num questionário que, além de outras variáveis, contém um
conjunto de itens que visam aferir as perceções dos colaboradores sobre o comprometimento
organizacional (Nascimento, Lopes e Salgueiro, 2008); a escala de afetos positivos e negativos
(Positive and Negative Affect Schedule (PANAS); Watson, Clark e Tellegen, 1988) e a escala de
satisfação com a vida (Satisfaction With Life Scale (SWLS); Diener, Emmons, Larsen e Griffin,
1985). Neste estudo, utilizaremos a versão da PANAS validada por Galinha e Pais-Ribeiro (2005),
versão portuguesa da PANAS, a qual consiste em 20 emoções que integram duas subescalas, a dos
afetos positivos e a dos afetos negativos. Os dados foram analisados utilizando diversos métodos
estatísticos, entre os quais se encontra o coeficiente de correlação de Spearman e o teste de
significância a este associado, a Análise em Componentes Principais Categórica e o método não
hierárquico das k-médias. Os trabalhadores da amostra global percecionam níveis satisfatórios de
auto-comprometimento organizacional global, sendo de salientar, ainda, a existência de uma
relação entre o Comprometimento Organizacional dos colaboradores e o seu Bem-Estar Subjetivo,
mensurado através da PANAS e da SWLS, resultado que está em consonância com os resultados
de outros estudos encontrados na literatura. A aplicação da Análise em Componentes Principais
Categórica permitiu reduzir a dimensionalidade dos dados, sendo ainda de referir que a aplicação
do método das k-médias, no âmbito da Análise de Clusters, permitiu detetar três grupos de
indivíduos, de acordo com as pontuações obtidas na PANAS e na SWLS, sendo de ressaltar que
os indivíduos nos diferentes clusters auto-percecionaram diferentes níveis de comprometimento
organizacional.
Palabras clave: Comprometimento Organizacional; Bem-Estar Subjetivo, mercado de trabalho,
Análise de Dados.
Día, hora y lugar de presentación: 9/5/2019 9:00:00 AM -- Planta -3
300

VIERNES DÍA 6
1: APRENDIZAJE, MEMORIA Y
MOTIVACIÓN
164: Estilos de Aprendizagem na Matemática do Ensino Básico/ Maria José Carvalho,
Rosa Maria Silva, João Paulo Silva
Resumen:
O presente artigo resulta de um estudo recente, aplicado, na disciplina de Matemática, a alunos do
segundo e do terceiro ciclos do ensino básico português. Mais que nunca, é imprescindível
conhecer em profundidade o perfil dos alunos e detetar a sua capacidade de aprender, a fim de se
valorizar a aprendizagem centrada no aluno, bem como promover e estimular ao máximo o seu
papel ativo e sentido crítico, na construção do conhecimento.
Hoje em dia os alunos procuram aulas diferentes, dada à tecnología que les é apresentada desde
muito cedo. Os seus intereses, empenho e hábitos em aprender depende muito do Estilo de
aprendizagem aplicado, para que haja motivação e incentivo a aprender. Daí tornar-se importante a
realização deste estudo.
É de notar que, ao longo deste estudo, estiveram envolvidos 175 alunos: 45 do 2.º ciclo e 130 do
3.º ciclo. Durante as respetivas aulas de Matemática, procedeu-se à implementação de uma
metodologia de estilos diferenciados: a metodologia VARK. O nome VARK decorre do acrónimo
de Visual, Aural, Read/Write e Kinesthetic (visual, auditivo, leitor/escritor e cinestésico). Esse
modelo foi proposto pela primeira vez em mil novecentos e noventa e dois, pelos pesquisadores
neozelandeses Neil D. Fleming e Colleen Mills, quando investigavam processos de ensino e
aprendizagem. Esta metodologia de estilos de aprendizagem defende que os conhecimentos
adquiridos pelos alunos, bem como as suas competências deverão ser aperfeiçoados através de
aulas direcionadas para as suas preferências de aprendizagem. Na execução deste estudo optou-se
por seguir uma metodologia de investigação de cariz qualitativo, centrando-se na recolha de dados
em observações, nos questionários e nas produções dos alunos.
Verificou-se que a grande maioria dos alunos do ensino básico em estudo, centra-se no estilo
cinestésico permitindo ao docente planera aulas bastante diversificadas, abrangendo assim outros
estilos e favorecendo estilos e metodologias diversificadas do modelo VARK.
Assim, neste estudo pretendeu-se encontrar a melhor forma de os alunos selecionados tomarem
contacto e assimilarem, com maior facilidade e confiança, os novos conteúdos ministrados,
através de formas diferenciadas e, mais ajustada aos seus perfis, apostando-se de forma muito
especial nos trabalhos em grupo, uma vez que estes exigem mais esforço, atenção e empenho na
aprendizagem, devido aos diferentes recursos utilizados, sem de modo algum se descurar o
trabalho individual. Foi muito gratificante concluir que todo o esforço e todas as exigências feitas
aos alunos, surtiram o efeito uma vez que o trabalho foi refletido na evolução dos resultados
obtidos nas avaliações feitas, bem como na melhoria de hábitos de estudo, na sua ampliação e
empenho e especialmente no maior interesse em aprender.
Palabras clave: Estilos de Aprendizagem; Matemática do Ensino Básico; Modelo VARK.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/7

203: Determinantes organizacionais e individuais na percepção de indisciplina em sala de
aula. Um estudo transcultural/ Odete Cadete, Célia Oliveira, João Lopes
Resumen:
A indisciplina nas escolas e os comportamentos desafiadores dos alunos constituem uma das
principais preocupações dos professores, administradores e pais. Esta investigação direcciona-se
para três objectivos principais: a) Comparar as percepções de indisciplina em salas de aula do ensino
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primário ao ensino secundário em escolas públicas e privadas de Angola e Portugal, b) Analisar o
efeito do tipo de escola na percepção de indisciplina em sala de aula e c) Analisar o efeito de
variáveis relacionadas com o professor como o género, o nível de formação e a experiência
profissional. Recorrendo ao questionário de Indisciplina Percebida de Lopes e Oliveira (2016) foi
realizado um inquérito a nível nacional, em Angola e Portugal, a professores do ensino primário
ao secundário. Participaram neste estudo 1504 professores: 367 professores angolanos (202 homens
e 165 mulheres) e 1137 professores portugueses (261 homens e 876 mulheres). Os resultados
demonstraram que o comportamento intervir fora de vez é o mais apontado pelos professores dos
dois países. Constatou-se que os professores angolanos reportam com maior frequência alguns
tipos de comportamentos como intervir fora de vez, agressão verbal, desrespeito ao professor
enquanto que professores portugueses reportam com maior frequência o comportamento de
desatenção. Também se constatou que os professores portugueses referem reportar estes
comportamentos a terceiros com mais frequência do que professores angolanos. Verificou-se que
as percepções de indisciplina diferem também em função do tipo de escola onde os professores
leccionam, do género e do seu grau de formação.
Palabras clave: Indisciplina, gestão da sala de aula, percepção dos professores
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/2

417: THE EFFICACY OF USING LEARNING CUES TO TEACH
CHILDREN PERFORM THE BACKHAND/ Iverson
Ladewig, Isabelle
Brusamolin, Thiago Rogel, Beatriz Pereira
Resumen:
Teaching can be viewed as a challenge. On one side, teachers trying to pass relevant information
and the other side, their students, trying to retain as many information as possible. In our days,
with all the technological gadgets available to play games and to access social media, young
children and adolescents are overwhelmed with information, that for them, is very motivating.
Thus, in an educational context, such inside the classroom or at PE classes, things are a bit
different, several contents must be passed and in many occasions the students are unenthusiastic to
pay attention and to interact. Attention is very important for learning. Children are known for not
paying much attention due to lack of selective attention resources. Selective attention is the ability
to direct the attentional focus to a specific point in the environment, in order to pay attention to
what is relevant (Ladewig et all, 2001). One way to assist children to pay more attention while
teaching a task, is by using cues. Cues are one or two words, short phrases, with higher meaning
to the learner. The objective of the current study was to test the efficacy of the cues, while school
children performed the tennis backhand. Twenty-six school children (9.7 years of age ± 6mo.),
without any previous experience with the game of tennis where selected to participate and divided
into two groups (Cues and No-Cues). After the pre-test, all students received the basic
instructions in how to perform the backhand and went through a six practical classes of 30 minutes
each. Children in the cue group received extra cues for each of the six technical factors.
Immediately after the last class, a post test was performed and twenty days after, a retention test.
The statistical results have shown no differences during the pre-test, guaranteeing that both groups
were equal at the start of the treatment. After the last practice session, post-test was performed
revealing significant results in favor of the cue group for 2 of the 6 technical factors (Waiting
position/body position, p=.000 and Waiting position in the court, p=.004). However, during
retention, after 20 days rest without any contact with tennis, very high levels of significance, in
favor of the cue group, was observed in all 6 technical factors (Holding the racquet, p=.012; To
view/follow the ball, p=.044; Positioning the body to hit the ball, p=.001; Positioning the racquet
to hit the ball, p=.006; Waiting position/body position, p=.000; Waiting position in the court,
p=.000). Results have indicated that subjects in the cue group were even able to increase the mean
average from the post-test to retention. In conclusion, we can infer that the use of learning cues
was very effective in assisting children to learn the backhand. The cues seem like to provide enough
memory strength, enabling subjects to store and retain information for long periods of time in an
organized manner, facilitating recall. Future research must continue to explore the use of cues,
while teaching different motor skills in different contexts.
Palabras clave: Learning cues; School children; Selective attention; Tennis; Backhand
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Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/4

575: PROJETO LI E INDICO/ Maria José Marques Lima, Carlos Manuel Ribeiro
Da Silva Silva
Resumen:
O projeto Li e Indico surgiu em abril de 2018 a partir da necessidade de incentivar os alunos do
Centro de Educação de Jovens e Adultos- CEJA/JOSÉ WALTER para leitura, utilizando o acervo
do espaço da biblioteca, no sentido de trazer o aluno do ensino fundamental e médio para o
universo da leitura de seu interesse, com os seguintes objetivos: Objetivo geral- formar alunos que
tenham o gosto pela leitura. Objetivos específicos-Incentivar os alunos à prática da leitura, tornar a
biblioteca um espaço mais visitado, divulgar os livros mais lidos. A Metodologia segue assim: O
aluno é convidado a conhecer a biblioteca através de avisos pequenos que lhe é entregue na portaria
da escola, por professores e também pelas pessoas responsáveis pelo trabalho da biblioteca, no
caso da regente da biblioteca ou do pessoal de apoio. Quando o aluno chega à biblioteca em busca
de um livro, é indagado ao mesmo a sua preferência de leitura, quando este não consegue
expressar o seu interesse, então se indica algo como: romance, poesia, suspense e outros. Ao fazer
sua escolha de leitura é entregue- lhe um instrumental para devolver no momento da entrega do
livro em que o mesmo diz o porquê da indicação da leitura de tal obra, fazendo um breve
comentário. Em seguida, em torno de dois e dois meses, a escrita do aluno é digitada e exposta
num quadro que fica a frente da biblioteca para o conhecimento e divulgação das leituras, e isso
chama atenção de outro aluno para desejar ler determinada obra exposta, pelo encantamento da
imagem vista, bem como do comentário escrito. Desde a implantação do projeto em abril de 2018
até março de 2019 tivemos 45 leitores comprometidos com a leitura. Houve o caso de uma
educanda que leu 21( vinte e um) livros no período de maio de 2018 até outubro de 2018, inclusive
a mesma foi homenageada pela passagem do dia do estudante.
Palabras clave: Leitura, Incentivo, Formar.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/5

577: La autoeficacia y los enfoques de enseñanza y aprendizaje, variables para la
innovación educativa en futuros docentes/ José Miguel Giménez Lozano, Francisco
Manuel Morales Rodríguez
Resumen:
Este artículo tiene como objetivo analizar la relación entre las variables de los niveles de
autoeficacia docente, con los distintos estilos de enseñanza y aprendizaje, consideradas aspectos
fundamentales para la calidad docente y para la futura innovación educativa. Estudios previos han
demostrado la relación estadísticamente significativa entre los altos niveles de creencia de
autoeficacia docente y los diversos estilos de enseñanza considerados los más importantes para la
calidad educativa y la innovación de la misma, siendo el estilo de “modelo personal” el que más
beneficios conlleva para los alumnos. Pero muy pocos estudios han analizado que tipo de
estrategias de aprendizaje realizaron dichos docentes para alcanzar esos estilos de enseñanza,
observan si influye la autoeficacia en ello. Para ellos se ha estudiado las estrategias de aprendizaje y
de enseñanza en relación con la autoeficacia en 40 estudiantes de Máster de la universidad de
Granada de ciencias de la educación a los que se le administró el “Teachers’ Sense of Efficacy
Scale” (Tschannen-moran y Woolfolk, 2001) (Versión reducida) adaptada al español por MéridaLópez et al. (2018), el “Revised Two Factor Study Process Questionnaire (R-SPQ-2F) de Biggs
(1987) adaptado al español por De la Fuente y Martínez (2003), y por último la Escala Sobre
Estilos de Enseñanza (ESEE) de González-Peiteado, López-Castedo y Pinojuste (2013). Los
resultados muestran que aquellos alumnos con un estilo de aprendizaje más intrínseco y
caracterizado por unas estrategias de compresión poseerían un estilo de enseñanza modelo, además
habría una relación significativa entre estos estilos y altos niveles de autoeficacia. Por eso queremos
recalcar la importancia de enseñar estilos de aprendizaje en todas las etapas de la educación, en
especial la universidad, para generar docentes capaces de innovar.
Palabras clave: autoeficia, enfoques de aprendizaje
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/5
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612: Avaliação da Motivação para Aprendizagem, Atribuições Causais e Rendimento
acadêmico de estudantes universitários/ Suely Aparecida Do Nascimento Mascarenhas,
Alfonso Barca Lozano, Adrián Cuevas Jiménez, Gloria Farinãs León, Antonio Roazzi
Resumen:
Este trabalho parte de uma investigação longitudinal internacional mais ampla, que está sendo
realizada ao abrigo de apoio da CAPES, PROCAD-AMAZONIA, PPGE-UFAM, tendo como
problema o estudo sobre variáveis cognitivas e contextuais determinantes do rendimento
acadêmico e do bem estar no ensino superior. Colaboram com a iniciativa pesquisadores de
universidades do Brasil e de outros países de língua portuguesa e espanhola.
Entendemos que a motivação é um dos constructos mais importantes e ao mesmo tempo mais
complexos entre os estudados pela Psicologia na atualidade. Sabemos que a motivação, ou melhor,
o conjunto de dimensões motivacionais vem a ser um processo que explica o início, direção,
intensidade e perseverança da conduta dirigida para o resultado de uma meta ou um objetivo
concreto. Acerca das dimensionalidades da motivação incluímos a motivação profunda ou
intrínseca, a motivação de rendimento/logro também conhecida como motivação superficial
visando evitar o fracasso. Por outro lado o constructo de atribuições causais influencia o
comportamento associando-se ao auto conceito e outros determinantes causais internos ou
externos, controláveis ou incontroláveis, estáveis ou instáveis. A motivação para o estudo e o
estilo de atribuições causais para aprendizagem são determinantes do rendimento acadêmico,
sendo fenômenos psicológicos a serem tomados em consideração na gestão do processo
psicopedagógico e de orientação no ensino superior.
O objetivo do trabalho é apresentar e discutir resultados da aplicação da QEAP48 a n=688
estudantes universitários do sexo masculino e feminino de diversos países de língua portuguesa e
espanhola da América Latina e Caribe, Portugal, Espanha e Moçambique, matriculados em
dezenas de universidades públicas e privadas. O instrumento para a coleta dos dados foi a Escala
QEAP48 (Barca, Porto, Santorum & Barca, 2016), organizada em duas partes, a primeira
Subescala Motivação da Aprendizagem (SEMAP) com 24 itens e a segunda Subescala de Estilos
Atribucionais (SEAT) com 24 itens organizados em formato Likert de 5 pontos 1. Totalmente em
desacordo, 5. Totalmente de acordo. O procedimento de coleta de dados foi por via virtual onde
os participantes foram informados dos objetivos da investigação, participando de modo voluntário
e anônimo, observando procedimentos éticos vigentes. Os dados foram analisados estatisticamente
de acordo com os objetivos da investigação. Os resultados demonstram boas propriedades
psicométricas dos instrumentos e impacto do estilo motivacional e de atribuições causais sobre o
rendimento acadêmico dos estudantes universitários.
Palabras clave: QEAP48, Aprendizagem, Rendimento Acadêmico, Ensino Superior,
Psicopedagogia Universitária.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/4

613: Avaliação de Habilidades Conformadoras do Desenvolvimento Pessoal de Estudantes
Universitários/ Suely Aparecida Do Nascimento Mascarenhas, Gloria Fariñas León,
Adrián Cuevas Jiménez, Fabiane Maia Garcia, Antônio Carlos Maciel
Resumen:
Este trabalho parte de uma investigação longitudinal internacional mais ampla, que está sendo
realizada ao abrigo de apoio da CAPES, PROCAD-AMAZONIA, PPGE-UFAM (Brasil), tendo
como problema o estudo sobre variáveis cognitivas e contextuais determinantes do rendimento
acadêmico e do bem estar no ensino superior. Colaboram com a iniciativa pesquisadores de
universidades do Brasil e de outros países de língua portuguesa e espanhola.
De acordo com a perspectiva educativa Histórico Cultural, as habilidades conformadoras do
desenvolvimento pessoal – HCDP são essenciais para a organização das atividades de estudo e
aprendizagem dos estudantes em seu processo de desenvolvimento pessoal. Dentre tais habilidades
destacam-se a profundidade das atividades de leitura acadêmica, a organização das tarefas de
estudo, o planejamento pessoal, a flexibilidade, a criatividade, a visão crítica de aspectos
históricos e sociais que impactam sobre a realidade onde se insere a vida e trajetória do estudante.
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O conhecimento das habilidades conformadores do desenvolvimento pessoal dos estudantes pode
favorecer uma melhor condução do processo de ensino por parte dos professores contribuindo
para a melhoria dos indicadores de rendimento acadêmico e qualidade da aprendizagem na
universidade.
O objetivo do trabalho é apresentar e discutir resultados da aplicação da Escala para Avaliação da
Percepção Sobre as Habilidades Conformadoras do Desenvolvimento Pessoal (Fariñas &
Mascarenhas, 2019) aplicada a n=688 estudantes universitários do sexo masculino e feminino de
diversos países de língua portuguesa e espanhola da América Latina e Caribe, Portugal, Espanha e
Moçambique, matriculados em dezenas de universidades públicas e privadas. O instrumento
possui 10 itens organizado organizados em formato Likert de 5 pontos 1. Totalmente em
desacordo, 5. Totalmente de acordo. O procedimento de coleta de dados foi por via virtual onde
os participantes foram informados dos objetivos da investigação, participando de modo voluntário
e anônimo, observando procedimentos éticos vigentes. Os dados foram analisados estatística e
teoricamente mente de acordo com os objetivos da investigação. Os resultados demonstram boas
propriedades psicométricas do instrumento e impacto das Habilidades Conformadoras do
Desenvolvimento Pessoal sobre o rendimento acadêmico dos estudantes universitários.
Palabras clave: Habilidades, Desenvolvimento Pessoal, Aprendiagem, Estudantes Universitários,
Psicopedagogia Universitária.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/4

2: CONFLICTOS Y MEDIACIÓN
ESCOLAR
182: MEDIAÇÃO, A CONQUISTA LEGAL DE UMA CULTURA DE PAZ
NA ESCOLA PÚBLICA E ATUAÇÃO DO PROFESSOR MEDIADOR/
Helena Machado de Paula Albuquerque
Resumen:
Pretende-se nesta comunicação apresentar os resultados de uma pesquisa com foco na legislação de
iniciativa pioneira de um estado da região sudeste brasileira, a qual visou diminuir os índices de
desiquilíbrios no ambiente escolar instaurando uma cultura de paz nas escolas públicas. Instituiu-se
legalmente um Sistema de Proteção Escolar em decorrência da necessidade de normatizar
princípios constitucionais e de construção de um ambiente escolar democrático, seguro e com uma
prática efetiva de resolução de conflitos, proteção física dos estudantes e propício ao
desenvolvimento de um processo educativo com boa qualidade. Fortaleceu-se a convicção da
necessidade da legislação vigente, a ocorrência de dois incidentes violentos em diferentes estados
brasileiros, sendo um deles o focalizado. Entre várias medidas previu-se a alocação de professores
mediadores nas escolas com mais vulnerabilidade que atuariam em conjunto com os vice diretores
da instituição no desenvolvimento de ações mediadoras. Utilizou-se nesta investigação uma
metodologia com abordagem qualitativa que teve como instrumentos uma análise dos documentos
legais e realização de entrevistas com professores mediadores e assistente de direção. A
investigação teve como objetivo verificar em que medida a política de mediação mesmo fortemente
embasada na lei está sendo vivenciada na escola pública e resultado alcançado, embora a
considerando uma recente inovação. Fundamentou-se na legislação e entre outros teóricos em
Sales e Muszkat. A formação dos mediadores é contínua com a oferta de cursos e encontros.
Demonstrou-se com os dados obtidos a disposição dos professores medi adores para dar
cumprimento às suas atribuições previstas legalmente. Na ação mediadora há persistência de
conflitos decorrentes de agressões verbais e físicas entre os alunos, orientação aos pais sobre o
papel da família e respectiva importância no processo educativo, acompanhamento e investigação
de causas do excesso de ausências à escola, sem justificativa. Percebeu-se que o número de
encaminhamentos de problemas diminuiria se o professor exercesse o seu papel mediador
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demonstrando-se que a intenção legal de que todos os educadores da escola exerçam a mediação
ainda é um ideal a ser conquistado. Quanto a resultado ainda não existe um dado objetivo, porém
a convicção de que o número de conflitos seria intensificado sem a atuação do professor
especificamente designado para o exercício da mediação.
Palabras clave: Mediação; Escola Pública; Professor Mediador
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/2

594: CONSTRUÇÃO DE UMA SALA AMBIENTE
SUPERIOR EM SAÚDE/ Alessandra Costa, Julio Aragão

PARA

ENSINO

Resumen:
A sala ambiente é um espaço com recursos lúdicos adequados ao processo de ensino e
aprendizagem; no Brasil teve início na década de 80 através das bibliotecas verdes e,
posteriormente, através da iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, surgiram as salas verdes
que são espaços lúdicos e equipados com materiais distintos e objetivos, para que se possa nesse
local haver ensino e aprendizagem de novos conceitos sobre preservação do meio ambiente; hoje se
tem registro de mais de 600 salas verdes no Brasil. Sua utilização pode ser desde a atenção básica,
como por exemplo, nas disciplinas de matemática, história, geografia, espanhol e ciências, até na
graduação das diversas áreas, tais como medicina, engenharia, design entre outras, sempre com o
objetivo de transformar antigos conceitos em novos, através da experiência lúdica de uma
aprendizagem significativa. O relato dessa experiência integra o processo de formação de mestrado
em Ensino de Ciências da Saúde e Meio Ambiente em uma instituição de ensino na cidade de Volta
Redonda, Rio de Janeiro. O primeiro contato com o tema sala ambiente foi através de um
Simpósio de Ciências, onde houve a construção de uma sala ambiente para demonstração da
pequena circulação para alunos da graduação de ciências biológicas. Com o resultado satisfatório da
experiência, foi proposta a construção de uma sala ambiente direcionada para a graduação médica,
não apenas para uma aprendizagem significativa, mas também para o desenvolvimento de
pensamento crítico, requisito fundamental não apenas para os profissionais de saúde. O tema da
sala é a demonstração tridimensional da fisiopatologia da placa de ateroma dentro das artérias do
corpo humano e suas repercussões. Os materiais usados na construção do protótipo são balões,
espumas, bolas de plástico, entre outros de fácil manuseio e aquisição, demonstrando que o
processo é acessível a qualquer instituição de ensino. Com a conclusão do produto, mostraremos
que o processo de ensino aprendizagem, mediado por uma sala ambiente com estrutura e materiais
adequados, proporciona uma aprendizagem significativa, onde os alunos entram com conceitos
prévios, e, esses são transformados em novos conceitos que irão mudar suas atitudes,
concretizando o processo de ensino e aprendizagem.
Palabras clave: sala ambiente, saúde, aprendizagem significativa
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/5

4: EDUCACIÓN, DESARROLLO Y
PROCESOS ARTÍSTICOS
318: Gamificação como recurso pedagógico no Ensino Básico brasileiro/ Daniel
Ramaldes, José Alberto Lencastre
Resumen:
A gamificação corresponde ao uso de mecanismos da lógica dos jogos como estratégia lúdica,
enquanto método auxiliar, para favorecer o engajamento e a motivação de pessoas em diferentes
atividades, como o estudo, o lazer e o trabalho. Na educação, apresenta-se como recurso didático
passível de dinamizar e otimizar o processo de ensino e aprendizagem, de forma a substituir muitas
das práticas pedagógicas convencionais. Esse artigo aborda experiências de gamificação na
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Educação no Ensino Básico brasileiro, no período de 2013 a 2018, explorando documentos
científicos obtidos através de uma revisão sistemática de literatura. A pesquisa foi realizada no
repositório da CAPES a partir da combinação de quatro palavras-chave: Gamificação, Ludicidade
no Ensino, Jogos na Educação, Gamificação na Educação. A apuração inicial identificou 1849
documentos. Adotou-se critérios de inclusão e exclusão como proposto por Shadish, Cook e
Campbell (2002), para a seleção por títulos com possível relevância e posterior triagem a partir da
análise dos resumos. No final resultaram 17 produções científicas, entre dissertações de mestrado e
artigos acadêmicos. A proposta da pesquisa é examinar de que forma a gamificação, como recurso
pedagógico vem sendo explorada didaticamente no Brasil: relatos de experiências desde o processo
de planejamento à avaliação de seus resultados em sala de aula. Esta pesquisa compõe mais uma
etapa do percurso de mestrado em Ciências da Educação, área de especialização em Tecnologia
Educativa, da Universidade do Minho.
Palabras clave: Gamificação, Ludicidade no Ensino, Jogos na Educação, Gamificação na
Educação
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/1

498: Mente em crescimento: profissionais no mestrado de ensino de música/ Judite Cruz,
Jaqueline Conde
Resumen:
Em Carol Dweck e Angela Duckworth, a noção de “mentalidade” subentende uma crença sobre si
mesmo e sobre as qualidades/atributos que se acredite possuir. Na busca de convições sobre a
capacidade musical surge a questão: “Qual a experiência de um profissional da música clássica,
uma minoria, no panorama nacional português?”. Muito se indaga sobre o talento de músicos e das
suas capacidades musicais, acima da média. Desta forma, no Mestrado de Ensino de Música, do
Instituto de Educação, da Universidade do Minho, um fenómeno educativo colocou-se nessa
afirmação, que o identifica com duas questões de investigação (Strauss & Corbin, 1990, p. 38): (1)
“Acha que a capacidade musical é inata ou uma técnica adquirida por prática? Porquê?”; e (2) “Pode
partilhar a sua experiência em relação a este assunto?”. Como objetivo foram inquiridos vinte
informantes-chave, músicos, professores, reconhecidos no contexto nacional, com a intenção de
aprofundar as suas conceções. No paradigma qualitativo, “fundamentado” nos dados, por recurso
a técnica de questionário aberto, os processos de análise alicerçam-se com vista a “construir uma
teoria substantiva”. Por “teoria” criam-se adaptações dos dados aos conceitos e destes a categorias
interligadas (pp. 20-22). De acordo com Strauss e Corbin, se enfatiza a técnica de
“questionamento” dos dados (pp. 61-74), obtidos por questionário aberto, consideradas categorias
a posteriori, nas identificadas dimensões (mente em crescimento vs. fixa) e os atributos musicais
conferidos pelos participantes à formação. A codificação aberta permitiu “quebrar, examinar,
comparar, conceber, codificar” esses dados/textos, fazendo proliferar o que seja dado por assente
e que orienta a ação nos quotidianos dos músicos, em que se “deixam falar por si os dados”
(Tesch, 1990, p. 23). Este artigo almeja abarcar relação entre a perspetiva dos inquiridos e uma
possível ligação com o trabalho efetuado por Dweck, que nos diz que a aprendizagem é um
processo. Em conformidade com as conclusões obtidas, 85% dos músicos questionados afirmam
que a capacidade musical advém de diversos fatores como “meio envolvente da criança, seio
familiar, capacidade de concentração, escola, o contexto social e cultural, determinação, a
disciplina, a sua intuição e o foco”, 20% mencionaram que a capacidade inata se liga à sua
condição de ouvido absoluto e apenas 10% referiram o valor conferido ao professor no processo
de aprendizagem. Podemos acrescentar que, na primeira fase de representação – dar significado a
experiências, incluiu tornar o fenómeno educativo intencional, mediante auscultar outros,
estando-se atento, o que implica já a seleção no que se apercebe da experiência primária: em aulas,
com os estudantes, estes tendem a valorizar, como os entrevistados, à expressão “mente em
crescimento”, fazendo do percurso e da dedicação a orientação para a mestria. Frente a desafios,
críticas negativas e erros por engano, se colocaram os músicos, maioritariamente, “referências”,
no “interesse”, “esforço” e “trabalho”.
Palabras clave: Mentalidade em crescimento, determinação, experiência, talento.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/3
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555: Potencialidades e fragilidades de relatórios de Investigação em educação/ Margarida
Silva Damião Serpa
Resumen:
A investigação científica exige trabalho sistemático e rigoroso nem sempre de fácil apreensão por
quem nela se começa a envolver. A partir do enquadramento de vertentes e/ou componentes
básicas do processo investigativo, sensíveis ao cumprimento de critérios de cientificidade, far-se-á
o levantamento de apreciações que apontam para potencialidades ou fragilidades de relatórios de
estágio realizados por jovens investigadores na área da educação, bem como da reflexão que estes
fazem sobre as suas práticas de ensino. Trata-se de uma investigação de natureza descritiva, que
procede à análise de doze relatórios de estágio de mestrados que profissionalizam para a docência,
com incidência em diferentes temas educativos e respetivos estudos empíricos. Para esta análise
concorreram as arguições de que foram objeto, estando assim em causa a análise de conteúdo de
registos escritos das arguições proferidas por especialistas no tema de cada relatório. Foi
inicialmente criado um sistema de categorias sobre o corpus dos registos relativos às arguições, o
qual orientou a análise das apreciações efetuadas aos referidos relatórios. Os principais resultados
mostram como potencialidades o interesse da temática e as relações estabelecidas entre a teoria, os
dados empíricos e a lecionação. Quanto às limitações, é de realçar a dificuldade em se proceder à
exploração de questões teóricas de fundo ou, por vezes, de mera clarificação concetual, bem
como à reflexão crítica das práticas relatadas.
Palabras clave: Relatórios de investigação, Investigador principiante, Educação, Mestrado.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/6

5: FAMILIA, ESCUELA Y
COMUNIDAD
283: Avaliação da eficácia a longo prazo de um programa multidisciplinar na melhoria
dos conhecimentos e crenças dos alunos em relação ao tabagismo/ Maria Isabel Sousa,
Ana Catarina Samorinha, José Cunha Machado, José Alberto Precioso
Resumen:
A prevenção do tabagismo é fundamental, sendo mais promitente nos jovens quando
implementada em meio escolar e tendo por base intervenções multicomponentes. O programa de
prevenção do consumo de tabaco “SmokeOut-I” baseia-se no currículo, é multicomponente,
interdisciplinar e dirige-se a alunos do 6º ano de escolaridade. Foi aplicado em escolas de Braga
(Norte de Portugal), em 2014/2015, tendo demonstrado eficácia na prevenção do tabagismo em
adolescentes, a curto prazo. A monitorização dos seus efeitos ao longo do tempo é uma
componente essencial na avaliação da qualidade do Programa. Este estudo tem por objetivo avaliar
a eficácia do programa “SmokeOut-I” a longo prazo (3 anos após a aplicação) na melhoria dos
conhecimentos e crenças sobre tabagismo, em alunos do ensino básico, por sexo. Realizou-se um
estudo quasi-experimental, tipo pré/pós-teste, em alunos do 6º ano, com um grupo experimental
(n=163), a quem foi aplicado o programa “SmokeOut-I”, e um grupo de controlo (n=148), no
ano letivo de 2014/2015, em escolas de Braga. Três anos depois, realizou-se um follow-up, com o
grupo experimental (n=122) e o de controlo (n=113), para avaliar a sua eficácia a longo prazo. Os
participantes preencheram os mesmos questionários autoadministrados. A análise longitudinal foi
realizada através de modelos lineares generalizados usando o IBM SPSS Statistics v.24. Ao nível dos
conhecimentos, verificou-se que, a longo prazo (entre o pós-teste e o follow-up), no grupo
experimental, os alunos mantiveram os conhecimentos adequados sobre os efeitos do consumo de
tabaco nos pulmões, coração, pele, na capacidade de fazer desporto e saúde em geral. Registou-se,
contudo, nos rapazes do grupo experimental uma descida ligeira nos conhecimentos sobre os
efeitos do tabagismo nos dentes e na sexualidade, verificando-se o oposto nas raparigas. No
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follow-up, ainda que não atingindo significância estatística, verificou-se que os alunos do grupo
experimental apresentaram níveis de conhecimento superiores aos do grupo de controlo. Nas
crenças em relação ao tabagismo, destacou-se menor discordância das crenças “O tabaco ajuda a
acalmar” (p=0.003) e “Fumar alivia a tristeza” (p=0.049) nas raparigas do grupo experimental.
Globalmente, a percentagem de alunos com crenças adequadas foi mais elevada no grupo
experimental do que no grupo de controlo. O programa revelou eficácia, a longo prazo, na
manutenção de conhecimentos adequados sobre as consequências do tabagismo. Além disso,
contribuiu para melhorar os conhecimentos adequados sobre os efeitos do consumo de tabaco na
pele e na capacidade de fazer desporto, tanto em rapazes como em raparigas. Os efeitos positivos
para a saúde e para o ambiente justificam a sua aplicação generalizada no ensino básico,
acompanhada da necessária monitorização, pelo que é decisivo o envolvimento e compromisso das
entidades responsáveis.
Palabras clave: tabagismo; programa de intervenção; prevenção tabágica
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/2

499: Vida de campo de adolescentes em Escola Família Agrícola no Maranhão – Brasil/
Judite Zamith-Cruz Zamith-Cruz, Marly Costa
Resumen:
No contacto inicial, na Escola Família Agrícola, o “problema” fora apontado por docentes como
de “dificuldades escolares”, “desmotivação”, “insucesso” e repetência de 5 estudantes, duma
turma de 5ª série. Na abordagem de etnografia crítica, os objetivos foram a criação de uma via
“crítica” do défice, quando se quiseram fazer robustecer jovens, sem isolar “um” seu problema,
da desvalorização educativa, económica, social, política, um “universo de significações”, na
cultura solidária na comunidade. Partindo de ideais do Projeto de desenvolvimento psicossocial, do
Instituto Fazendo História, em São Paulo, com a participação dos membros da turma (11-17
anos), se realizou a Investigação-Ação, com observação participante e a análise dos dados orais,
visuais e textuais, coligidos de 8 sessões de “formação de caráter”, efetivando-se uma análise por
codificação aberta, em Grounded Theory. Descrevem-se e intentam-se compreender as formas de
vida dos recém-admitidos e plurirrepetentes. Dos códigos e subcódigos, se construíram padrões de
ação, tendo sido uma das dimensão do estudo exploratório a evidenciar tanto trajetos como
desejos. Nas sessões finais, se fixaram essas trajetórias, primeiro, separadas ambições e profissões.
O inquirido junto delas levou à construção das três subcódigos: algo bom para pais; para amiga/os;
e, num menor número de respostas, algo bom para si. Um menino associou ao futuro a sua morte
(mas indo para o céu) e outro imaginou ser de desejar ver e cantar a Deus, com a mãe. E a ser
almejado algo bom para amigos, poderia até ser bom para o próprio. Inclusive, dois rapazes
insistiram em residir no lar, deixando a escola. Em termos materiais, gostariam de ter o que seja
valioso, sendo que um rapaz se referiu ser bom ter uma limozine (… pràs gatas gostarem de mim).
Os desejos profissionais destacam o estatuto superior e irrealista, sem nunca ser nomeado o
trabalho agrícola. Entre elas se deseja ser artista, modelo, aeromoça, professora... O mais
ambicionado por eles é jogar futebol (igual a Neymar). Ser policial não escolhe o sexo. Na código
passado significativo, no subgrupo feminino, são três os subcódigos, para a frase a completar A
minha vida mudou. Algumas coisas estão diferentes...: aspeto físico; personalidade; e amizades. No
subgrupo de meninos, a diferença colocou-se com um quarto subcódigo: mudança após admissão
na EFA. Outra frase mais simples foi colocada: Escreva a ocasião que você nunca mais esqueceu...
Foram pontuados dois subcódigos: interações privilegiadas e dias recordados (aniversário, transição
de ano). Eles ainda aludem ao dia da mãe e ao dia do pai, mas se salientou mais o agrupado em
quatro subcódigos: acidente, namoro rejeitado, luto e brincadeira na EFA. Como conclusões, se
elucidam relacionamentos e fatores socioemocionais e educativos implicados, sujeitos a
constrangimentos. Se operacionalizaram comparações entre os dados, se equacionaram regimes de
trabalho agrícola, separadas respostas por estereótipo de género e educação familiar e religiosa,
destacadas ocorrências como brigas, ou ambições irrealistas. Afinal, são eles a manifestarem-se
sujeitos a acusação e a desvalorização na escola e agredidos fisicamente, durante o trabalho
familiar.
Palabras clave: (Pré)adolescentes; Investigação-Ação; estratégias de dados mistos.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/3
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503: Envolvimento e rotina compartilhada entre família-escola em situações de sucesso
escolar/ Tatiana da Rosa, Cleidilene Ramos Magalhães, Luiza Maria de Oliveira
Braga Silveira
Resumen:
A qualidade da relação família-escola tem sido apontada como um dos principais preditores do
sucesso escolar dos alunos. Este trabalho teve como objetivos conhecer como se estabelece a rotina
compartilhada e o envolvimento entre família-escola, na perspectiva de pais e professores de
educandos em situação de sucesso escolar; identificar o perfil sociodemográfico familiar dos alunos
do 4º e 5º do Ensino Fundamental I de Escolas Municipais da cidade de Gravataí, situada na região
metropolitana de Porto Alegre-RS/Brasil; e verificar se existem associações entre as variáveis
sociodemográficas e a rotina compartilhada e o envolvimento família-escola. Trata-se de um estudo
quantitativo, com aplicação de questionários, do qual participaram 101 familiares e 12 professores.
Quanto ao perfil sociodemográfico, observou-se que 87% dos responsáveis respondentes eram do
sexo feminino, a média de idade dos respondentes era de 37 anos, e 58% eram casados. Quanto ao
parentesco do familiar em relação ao estudante, observou-se que 84% dos respondentes eram as
mães, seguidas pelos pais em 13%, avós (2%), irmãos (1%) e outros (1%). A cor prevalente foi
branca (89%), e a média de quantidade de pessoas na família foi de 4, 4 indivíduos por lar. A
respeito da situação de trabalho, 45% dos respondentes disseram que trabalham mais de 40h
semanais, sendo a renda média familiar em 32% dos casos de 1, 5 a 3 salários mínimos. A profissão
prevalente foi “do lar”, em 18% dos casos, e o nível de instrução predominante foi de Ensino
Médio completo em 54% dos respondentes. Ao analisar quais variáveis familiares podem associarse ao sucesso escolar, ao envolvimento parental e à rotina compartilhada entre família-escola
utilizando os resultados do Checklist aplicado conclui-se que a presença das mães nos lares, ser
economicamente ativo e ter Ensino Médio completo são características das famílias analisadas que
podem ser associadas ao sucesso escolar na amostra estudada. Para conhecer como se estabelece o
envolvimento e a rotina compartilhada entre família-escola em situação de sucesso escolar na
perspectiva dos pais e dos professores e para analisar como pais e professores se percebem e são
percebidos a respeito desse envolvimento e, ainda, como esses aspectos da relação família-escola
podem favorecer o sucesso escolar dos alunos, fez-se uma análise de correlação entre o
envolvimento e a rotina compartilhada de pais e professores e como cada um se avalia e avalia ao
outro (professor-pais e pais-professor). Os resultados demonstraram que os professores têm uma
percepção melhor dos seus comportamentos em comparação com a avaliação dos pais sobre si
mesmos. Já os pais responderam de forma mais negativa às questões propostas, tanto em relação a
eles próprios quanto em relação aos professores. Embora não seja conclusivo, pode-se inferir, a
partir dos dados do estudo e da literatura, que o envolvimento dos pais orientando,
supervisionando e auxiliando na vida escolar de seus filhos favorece um melhor desempenho
acadêmico destes. Decorrente desta pesquisa foi desenvolvido um produto educativo denominado
“Manual de Boas Práticas para o Sucesso Escolar”, que foi entregue como devolutiva da pesquisa
para as escolas participantes do estudo.
Palabras clave: Relação família-escola, Participação familiar, Sucesso escolar
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/4

618: O PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA E DA
COMUNIDADE NAS ORGANIZAÇÕES ESCOLARES EM TEMPOS DE
APROFUNDAMENTO DAS POLÍTICAS NEOLIBERAIS: UMA PRÁTICA
POSSÍVEL?/ Ana Cláudia Lima de Assis
Resumen:
Este trabalho possui como fio condutor a tessitura contraditória do Estado brasileiro no processo
de democratização em período de aprofundamento do ajuste neoliberal e mostra que mecanismos
de participação da família e da comunidade na escola, são efetivados em meio a um clima de ajuste,
de enxugamento, e toda essa lógica mercantil e contábil que perpassa as propostas neoliberais. O
princípio da participação na Gestão Democrática da escola no Brasil remonta os anos de 1980,
período em que o Brasil inaugura um „novo cenário? com amplos convites à participação. No
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Ceará, esse cenário retrata bem o período chamado “A era Jereissati”. Nesse período, é possível
detectar, com clareza, o cenário da democratização em meio a uma política econômica de ajuste
estrutural. A partir da década de 1990, vivencia-se uma verdadeira generalização do discurso da
participação. Percebe-se claramente que os mais diversos setores e atores sociais sejam eles,
representando o Estado ou a sociedade civil, apoiam e reivindicam a „participação?, o „controle
social?, a „gestão democrática da coisa pública?, a parceria entre o Estado e a sociedade civil, etc.
Porem, o Brasil dos anos 2018/2019 vivencia um período de desmonte dos direitos sociais, de
negação de direitos, de repulsa ao contraditório, de segregação dos diferentes, de posturas
reacionárias, racistas e xenofóbicas. Mesmo nesse cenário, a legislação assegura a participação da
família e da comunidade, nas discussões sobre a gestão da escola a partir de alguns organismos
colegiados, dentre eles o conselho escolar. Sabemos que as palavras „participação?, „controle
social?, „gestão democrática? dentre outras, não são conceitos com igual significado para os
diversos atores, e tem para cada uma delas, uma construção histórica bem diferente. Num
primeiro momento é interessante aqui registrar a compreensão de que a participação nas
organizações escolares – foco de nosso estudo – e as demais decisões e ações democráticas que
definem os destinos da sociedade brasileira é fruto da luta e conquista de um povo, que
tradicionalmente vem desafiando um Estado privatista, que “mantém uma relação simbiótica e
corporativa com grupos privilegiados”. Aos setores populares restou dadas às fragilidades
históricas, mero papel de coadjuvante em momentos de impasse nacional. O Trabalho, a partir da
revisão bibliográfica, e observação participante, trazem as principais dificuldades enfrentadas nas
organizações escolares na busca de efetivar a participação da família e comunidade nos rumos da
escola, e ressaltam as experiências exitosas de participação, a partir de segmentos que tem uma
história de militância nas associações de bairro, sindicatos e partidos políticos de esquerda.
Palabras clave: Participação; Família; Comunidade; Organizações Escolares.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/4

631: A promoção da leitura (literária): projeto “A biblioteca vai a casa”/ Carlos
Teixeira, Fernanda Brás
Resumen:
Reconhcendo a importância do trabalho colaborativo, entre as instituições formais de ensino, as
famílias e os contextos sociais mais alargados, esta comunicação pretende apresentar um projeto
intitulado “A biblioteca vai a casa”. Trata-se de um projeto que, tendo sido realizado no âmbito da
prática de ensino supervisionada (PES) de um curso de mestrado em educação pré-escolar, se
centra na construção de experiências de leitura partilhada com os pais/famílias das crianças que
integravam os grupos com os quais se trabalhou. Trata-se, por conseguinte, de um estudo de caso
que, em termos metodológicos, assentou numa recolha de dados através da inquirição por
questionário, aplicado aos pais/familiares responsáveis pelas crianças. Estes dados foram cruzados
com informação recolhida ao longo da intervenção pelo registo de notas de campo. Os objetivos
que, ao longo do processo de investigação em contexto, presidiram ao desenvolvimento do
projeto foram os seguintes: (i) compreender as conceções das famílias em relação ao livro e à
literatura para a infância; (ii) problematizar as práticas de leitura implementadas em casa; (iii)
promover hábitos de leitura em família, fornecendo propostas baseadas em obras de literatura para
a infância de reconhecida qualidade. Os agregados familiares foram sensibilizados (e ficaram mais
sensíveis) em relação à primordial importância de cultivar hábitos de leitura com as crianças, desde
a primeira infância. Cresceu, deste modo, a consciência de que a criação de ambientes educativos e
familiares favoráveis à leitura e geradores de possibilidades de fruição literária são ricos e
promotores de múltiplas aprendizagens, constituindo-se como fatores potenciadores do
desenvolvimento holístico da criança. O projeto teve um impacto positivo nas práticas de leitura
familiar, na medida em que se pode verificar um acréscimo de frequência de leitura partilhada entre
adulto e criança, em contexto familiar. Foi igualmente possível verificar uma maior preocupação
dos pais/familiares com a qualidade dessas atividades de leitura partilhada, bem como a propósito
da qualidade das obras a ler.
Palabras clave: educação de infância, leitura literária, relação instituição-família
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/4
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635: O PROJETO “GUARDIÕES DA VIDA” E SEUS IMPACTOS NA
SAÚDE EMOCIONAL DOS DISCENTES NAS ESCOLAS PILOTO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ./ Elizabete Távora Francelino,
Maria Flávia Coelho Albuquerque, Alessandra Silva Xavier, Betania Maria Gomes
Raquel, Francisca Eugênia Nogueira de Souza
Resumen:
Este artigo pretende avaliar um projeto piloto implantado em quinze escolas da Educação Básica da
Rede Estadual do Ceará, através da Célula de Mediação e Cultura de Paz da Secretaria de Educação
em parceria com o curso de psicologia da Universidade Estadual do Ceará. As unidades de ensino
beneficiadas pelo projeto, denominado “Guardiões da Vida”, foram escolas que apresentaram
demandas para a SEDUC com relação ao acompanhamento de alunos com algum tipo de
sofrimento psíquico, já que nessas escolas não existem profissionais habilitados para atender tal
necessidade. Foram convidados de cada escola um coordenador e professores que no contexto
escolar já trabalhavam com questões socioemocionais em suas atividades pedagógicas. O projeto
contemplou formações mensais, seminários e grupos terapêuticos de escuta ativa e resgaste da
autoestima realizados semanalmente em cada escola por graduandos de psicologia coordenados por
uma professora do curso de psicologia da Universidade Estadual do Ceará. Os alunos
encaminhados para participar do projeto na sua maioria foram encaminhados pelo Núcleo Gestor
das escolas, ou que aderiram de forma voluntária. O estudo de natureza qualitativa e quantitativa
se propôs a estudar as contribuições das ações do projeto na saúde emocional dos discentes. Foram
aplicados questionários com alunos e entrevistas com professores e graduandos de psicologia de
dez escolas envolvidas. Os resultados iniciais apontaram que as ações exercidas impactaram de
forma positiva os estudantes, resultando em melhoria da auto estima e da auto confiança. Setores
da comunidade escolar despertaram para o cuidado da saúde mental, necessitando de novas
abordagens na interação com os estudantes. Dessa forma, foi apontada a necessidade de mais
políticas públicas e com maior abrangência nessa área de saúde mental.
Palabras clave: Socioemocional, Escola, Aluno.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/4

637: As metodologias ativas e a aprendizagem significativa no contexto escolar da Escola
Estadual João Mattos/Ce/ Rivane Costa Oliveira, Laudenise Fonseca Botelho, Flávio
Costa Pinheiro , Ana Cláudia Lima de Assis
Resumen:
Este artigo discute a importância das metodologias ativas no processo de aprendizagem e no
sucesso dos alunos no contexto escolar, uma vez que trabalha com análises, estudos, pesquisas e
decisões individuais e coletivas, com o intuito de encontrar soluções para um problema,
enaltecendo o seu aprendizado, sua autonomia, autoestima e seu protagonismo. A Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio João Mattos faz parte das 12 escolas pilotos do Estado do Ceará
que iniciaram o processo de reformulação curricular do Ensino Médio em 2012 com a criação do
Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais (NTPPS), que se baseia nos protótipos da
UNESCO e no Com.Domínio Digital, um projeto de inclusão digital que já acontecia nas escolas
públicas estaduais do Estado, idealizado pelo Instituto Aliança e vivenciado em algumas escolas
que fazem parte da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Além de preocupar-se com o
socioemocional do aluno, o NTPPS trabalha a elaboração de projetos e desenvolvimento de
pesquisas baseadas nas vivências e em temas que despertem o interesse do aluno pesquisador. Os
alunos trabalham com pesquisas que são desenvolvidas ao longo de um ano, e no final buscam
encontrar soluções e apresentá-las para a comunidade estudada. Esse tipo de metodologia permite
ao aluno a busca e o encontro com novos conhecimentos, sendo ele mesmo o protagonista dessa
aprendizagem e o professor, nesse contexto, aparece como um facilitador desse processo. Este
estudo foi realizado, utilizando-se da metodologia qualitativa e quantitativa, com a aplicação das
técnicas de entrevistas e questionários respondidos por alunos, ex-alunos e professores.
Constatou-se que a metodologia ativa desenvolvida nessa escola, ainda encontra resistência por
parte de professores e alunos. Isso porque alguns professores não se sentem capacitados para serem
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facilitadores em um processo de pesquisa científica na escola, e outros por acharem que não há
engajamento por parte do alunato, perdendo, assim, a confiança no processo. Em relação aos
discentes, observou-se, em alguns alunos, uma certa apatia com a pesquisa por estarem
embebidos de problemas pessoais e não conseguirem desvencilhar do contexto escolar e por não
entenderem o propósito disso em suas vidas. Os demais entrevistados visualizam a metodologia
como algo muito positivo em suas vidas escolar e pessoal.
Palabras clave: Metodologia ativa, protagonismo, pesquisa, escola.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/4

638: AS
CONTRIBUIÇÕES
E DESAFIOS DO
PROJETO
DE
CONSTELAÇÃO FAMILIAR SISTÊMICA DA EEFM JOÃO MATTOS A
OUTRAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ./ Elizabete
Távora Francelino, Maria Flávia Coelho Albuquerque, Maria de Lourdes Benevides de
Magalhães, Jorge Fernandes Barbara, Elane da Rocha Nogueira Barros
Resumen:
Este artigo tem como objetivo avaliar as contribuições do Projeto de Constelação Familiar da
EEFM João Mattos e sua expansão a outras escolas de Educação Básica. O projeto acontece desde
outubro de 2016, uma vez no mês atendendo sistematicamente a alunos. Trata-se da proposta de
diagnóstico, e de um processo de reorganização e equilíbrio dentro dos sistemas aos quais
pertencemos, tendo a família como a base de seu investimento terapêutico. Em maio de 2019 o
projeto passou a atender aos familiares dos discentes, e a partir dos resultados obtidos com alunos
da escola, da divulgação em eventos da SEDUC e publicações com relatos de experiências o
projeto se expandiu para mais unidades de ensino. Essa expansão contou com a colaboração de
consteladores voluntários que já participam de projetos semelhantes como o Programa Olhares e
Fazeres Sistêmicos que acontece no Fórum de Fortaleza. A pesquisa teve como sustentação uma
revisão bibliográfica com foco na experiência empírica e na compreensão da teoria das
Constelações Familiares Sistêmicas desenvolvida por Bert Hellinger e da Pedagogia Sistêmica de
Marianne Franke-Gricksch. Foram analisadas três escolas que aderiram ao projeto. A investigação
foi de natureza qualitativa/descritiva, fazendo uso da investigação-ação com o estudo de caso,
usando os instrumentais de coleta de dados: entrevistas, grupos focais, observação sistemática e
participante. Os resultados apontaram experiências positivas com a constelação na resolução de
conflitos familiares, relações interpessoais e nos sistemas escolares. Os desafios apontados pelas
escolas consiste no acompanhamento dos alunos que constelaram e a necessidade de maior
frequência do projeto a fim de atender a demanda existente.
Palabras clave: Constelação Familiar Sistêmica, Escolas, alunos.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/4

6: FORMACIÓN DE PROFESORES Y
AGENTES EDUCATIVOS
72: Uma educação política significativa como garantia de transformação social./ Cláudio
Gerhardt Cláudio
Resumen:
Esse é um escrito de cunho bibliográfico descritivo, que tem por propósito problematizar alguns
tópicos sobre a relevância entre a formação política dos discentes e uma prática pedagógica
significativa sobre a mediação do docente. Sendo que esse processo de construção de
conhecimento deve ser entendido como meio de constituir cidadãos que desenvolvam atitudes
ativas na construção de um pensamento crítico, para potencializar a execução das mudanças que a
grande massa popular brasileira deseja, mas sem negligenciar os princípios morais e éticos. É
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preocupante a passividade da população brasileira diante dos cenários políticos que são construídos
em nosso país. Mas não podemos confundir a educação política com a prática da política partidária,
tendo consciência que, se cometermos esse equívoco podemos sabotar qualquer iniciativa de
construção de um pensamento crítico e atuante na defesa dos interesses coletivos. Para refletir
sobre esses apontamentos, inicialmente é feito uma breve reflexão sobre o atual cenário da
educação em relação a práticas políticas desenvolvidas em no estado brasileiro. Na sequência,
atrevemo-nos a expor algumas aproximações entre as práticas políticas e pedagógicas direcionado
para a formação política do docente. Ou seja, é possível sugerir uma aliança entre uma prática
política e uma prática pedagógica? Esses dois processos podem caminhar juntos? Como alicerce
dessas reflexões são utilizadas os pensamentos de Andreola (2016), Bauman (2001), Freire(2001).
O desenvolvimento de práticas pedagógicas que estimulem a consciência política da comunidade se
faz necessário para modificar e promover o melhoramento da qualidade de vida da nossa
população, mas para que isso ocorra é necessário garantir a formação política dos docentes.
Portanto, não podemos nos seduzir pelas expectativas que esse processo de politizar a sociedade
ocorre de forma espontânea e natural, é preciso estabelecer e realizar ações concretas que vão
propiciar a mudança de pensamento dos indivíduos para que esses produzam e façam acontecer as
transformações da realidade vivida. Mas não podemos também considerar que tudo está perdido e
dominado pela corrupção que se estabeleceu na administração pública, principalmente a nível
federal, devemos manter viva a certeza de que mudar é possível e necessário para que possamos
prosperar em nossa vida cotidiana.
Palabras clave: Educação política; Pensamento crítico; Transformação social; Formação política;
Docência.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/7

201: PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR ACERCA
DAS PROPOSTAS METODOLÓGICAS COMPLEMENTARES NO ENSINO
DE QUÍMICA/ Paula Regina Melo Meotti paula, Carolyne Cristina da Silva Gomes
carol, Sthefanie Felix da Rocha Sthete, Andreia Noia Crispim Andreia, Eliene de Souza
Pinto Eli
Resumen:
O Trabalho realiza uma abordagem na importância da utilização de metodologias complementares
no contexto escolar, uma vez que estas propostas facilitam o processo de ensino e aprendizagem,
favorecem a interação professor/aluno e modificam os métodos tradicionais que encontra-se
presente no ensino de química. O público alvo da pesquisa foram estudantes do 6°, 8° e 10°
períodos do curso de Licenciatura dupla em Ciências: Biologia e Química do Instituto de Educação,
Agricultura e Ambiente (IEAA). O objetivo foi analisar as percepções dos futuros profissionais da
educação básica acerca das contribuições ao utilizar métodos complementares no ensino de
química. O método para a coleta dos dados foi por meio de um questionário destinado aos
estudantes do curso de Biologia e Química do IEAA, sendo a análise dos dados de forma
qualitativa, buscando reconhecer elementos e significados relevantes para a compreensão do objeto
de estudo, tendo como pressuposto refletir sobre as metodologias no ensino de química. Os
resultados da pesquisa apontaram a presença de atividades complementares na atuação desses
estudantes no período de regência, sendo as principais os jogos didáticos, recursos tecnológicos
educacionais, simulações, ensino por investigação, dentre outros métodos de ensino. Os
pesquisados citaram alguns desafios relacionados a utilizações das propostas complementares,
principalmente a falta de recursos nos ambientes escolares, o desinteresse dos estudantes em
determinados conteúdos de química, entre outros fatores que comprometem o processo de ensino
e aprendizagem. Vale ressaltar que, existem outros métodos de ensino que fazem com que os
alunos possam ter uma melhor aprendizagem, sendo de grande relevância para a formação dos
futuros docentes, no entanto, todos estes métodos precisam está vinculado a contextualização e
interdisciplinaridade. É importante enfatizar que os pesquisados consideram as propostas
metodológicas complementares de suma importância no contexto escolar, uma vez que facilitam o
processo de ensino e aprendizagem, favorecem a interação professor-aluno e modificam os
métodos tradicionais frequentemente presentes no ensino de Química.
Palabras clave: Ensino de Química. Propostas metodológicas. Aprendizagem.
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Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/2

470: A perspectiva de futuros professores sobre a demonstração matemática/ Helena
Rocha
Resumen:
A demonstração matemática é considerada um elemento central no desenvolvimento da
Matemática, sendo essencialmente reconhecida pelo papel que desempenha relativamente à
validação do conhecimento. Mas as funções da demonstração transcendem largamente este papel,
incluindo vertentes não menos importantes como a que respeita à compreensão que podem
proporcionar sobre a Matemática, à forma como podem ajudar a sistematizar o conhecimento
matemático, ao modo como podem constituir um desafio intelectual entre outras possibilidades
referidas pela investigação na área. E se as funções da demonstração são várias e nem sempre do
conhecimento dos professores, o entendimento do que é uma demonstração não é mais
consensual. A ideia que a noção de demonstração pode não ser exatamente a mesma em contexto
matemático e em contexto educativo, está longe de ser aceite por todos e, tanto entre os
professores de escola como entre os matemáticos, as divergências são uma realidade. A tecnologia
e a facilidade com que esta permite a realização de múltiplas experiências e um certo
convencimento sobre a veracidade de determinada relação ou propriedade é mais uma fonte de
discórdia. Sendo esta uma abordagem diferente da tradicionalmente assumida, para alguns nunca
poderá ser considerada como uma forma de demonstração, enquanto para outros, desde que
verificada a garantia de validade para todos os casos, é uma abordagem tão admissível como
qualquer outra. O crescente reconhecimento da importância de proporcionar aos alunos
oportunidades, desde cedo, para aprender a realizar demonstrações matemáticas, torna esta
temática particularmente pertinente para os futuros professores de Matemática. Neste estudo
procura-se assim compreender quais as perspetivas de futuros professores relativamente à
demonstração matemática. Mais concretamente, pretende-se compreender qual é o entendimento
dos futuros professores relativamente ao que constitui uma demonstração matemática e quais as
suas percepções relativamente às funções desta. Em termos metodológicos optou-se por uma
abordagem qualitativa, tendo os dados sido recolhidos através de entrevista junto de alunos dos 1.º
e 2.º anos de um Mestrado em Ensino da Matemática. Os resultados alcançados apontam para uma
visão tradicional da demonstração, muito associada à função de validação. Ainda assim é possível
identificar algum reconhecido relativamente à necessidade de adequar a abordagem seguida ao nível
etário dos alunos, sendo o recurso a exemplos a opção didática usualmente apontada como a mais
adequada para conseguir essa adequação. A dominância da visão tradicional da demonstração faz
ainda com que a tecnologia não seja efetivamente considerada como um recurso útil a incluir na
abordagem em sala de aula à demonstração. Globalmente, estes são resultados que apontam
direções a seguir no que à formação inicial de professores diz respeito.
Palabras clave: Demonstração, Matemática, Formação de professores
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/4

478: O conhecimento gramatical de futuros docentes: implicações para a formação de
professores/ Maria Cristina Vieira Silva, Isabel Sebastião
Resumen:
O ensino da gramática foi identificado como uma área desafiadora nomeadamente para os
professores do Ensino Básico (Silva & Pereira, 2017). A nossa experiência como formadoras de
professores, bem como diversos estudos (nomeadamente Costa, 2008) têm vindo a mostrar, à
entrada do Ensino Superior (E.S), as lacunas que esses estudantes, futuros professores, revelam
quanto ao conhecimento científico gramatical. Assumindo o modelo proposto de Shulman (1987),
adaptado por Grossman (1990), o objetivo principal deste trabalho consiste em problematizar uma
dimensão do conhecimento científico gramatical desses alunos (futuros professores do 1.º e do 2.º
CEB). Apresentamos e analisamos os resultados de um questionário preenchido por estudantes (n
= 205) na primeira aula de uma unidade curricular do primeiro ano da Licenciatura em Educação
Básica numa instituição de E.S. O diagnóstico centrou-se especificamente na identificação de
classes de palavras, dado ser este, segundo as diretrizes curriculares, um conteúdo gramatical
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estruturante. Acresce que saber distinguir classes de palavras implica mobilizar conhecimento
envolvendo várias áreas gramaticais, o que nos permitiu avaliar capacidades mais reflexivas ao invés
da mera habilidade para memorizar listas de palavras. Os dados indicam que, embora a taxa de
acerto se situe acima dos 50%, ainda há uma significativa quantidade de futuros professores que
não revela conhecimento gramatical básico quer ao nível da metalinguagem necessária, quer
também no que respeita a capacidade de aplicar o conhecimento gramatical para consolidar
conceitos gramaticais a outras áreas da língua. O reconhecimento do conhecimento prévio que os
alunos trazem para o contexto de aprendizagem, que pode ser facilitador ou disfuncional para a
tarefa de aprendizagem, é particularmente importante na identificação de estratégias ativadas pelo
aluno e suas conceções prévias (Campbell & Campbell, 2009). Embora o conhecimento de
conteúdo sobre o conteúdo gramatical não seja, por si só, suficiente, é crucial no processo
contínuo de construção do conhecimento profissional de um professor de línguas, tendo sido por
nós identificados vários equívocos e erros de aplicação que revelam dificuldades também ao nível
dos conhecimento prévios. A desconstrução dos equívocos subjacentes a estas dificuldades
justifica-se pela necessidade de tornar os futuros professores conscientes das suas implicações
nomeadamente no domínio da leitura e da escrita. A título de exemplo, a capacidade de distinguir
quando o “que” funciona como conjunção ou como pronome relativo tem implicações na
capacidade de distinguir uma oração substantiva completiva de uma oração relativa explicativa quer
em termos prosódicos, no processamento da leitura oralizada, quer ainda da escrita.
A pesquisa sobre o raciocínio dos alunos revelou-se, assim, uma necessidade a que importa dar
continuidade: quando solicitados a justificar as suas respostas, os nossos alunos revelaram
estratégias cognitivas que dependiam principalmente da exploração da dimensão semântica (o que a
palavra significa) em vez de pistas morfossintáticas (que tipo de palavra e ordem de palavras são
aceitáveis em cada frase, manipulando várias hipóteses e refletindo sobre julgamentos de
gramaticalidade).
Consideramos, assim, que este trabalho poderá ter repercussões na discussão sobre o ensino
gramatical e as abordagens de aprendizagem e de modelos de formação de professores de línguas.
Palabras clave: Formação de professores; Ensino da gramática; Conhecimento linguístico; Classes
de palavras.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/4

527: Dimensões sociais e culturais dos Agrupamentos de escolas em Portugal: um estudo
exploratório/ Fernanda Martins, Carlos Gomes, Ana Paula Macedo
Resumen:
Do ponto de vista normativo, os agrupamentos de escolas foram implementados em Portugal no
final da década de 1990, com o Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de maio. Posteriormente, o
Despacho nº 13 313/2003, de 8 de julho e o Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril impuseram
exclusivamente uma lógica de verticalização dos agrupamentos de escolas, fórmula organizacional
que consiste na associação de escolas de diferentes níveis de ensino. No caso do Despacho nº 13
313/2003, foi determinada uma verticalização de associações de escolas até ao 3º ciclo do ensino
básico, enquanto que no caso do Decreto-Lei nº 75/2008, foi determinada uma verticalização
mais acentuada, que deveria incluir, quando possível, escolas de todos os níveis de ensino não
superior, ou seja, desde a educação pré-escolar até ao ensino secundário. Assim, neste olhar
normativo, entende-se por agrupamento de escolas uma unidade organizacional, dotada de órgãos
próprios de administração e gestão, constituída por estabelecimentos de educação pré-escolar e de
escolas de um ou mais níveis e ciclos de ensino (cf. Decreto-lei nº 115-A/98 e Decreto-Lei nº
75/2008). Face a este novo panorama de redefinição normativa da rede escolar, procura-se na
presente comunicação problematizar organizacional e sociologicamente um conjunto selecionado
de dimensões e variáveis sociais e culturais presentes atualmente na globalidade dos agrupamentos
de escolas, entretanto criados em Portugal: um total de 713 agrupamentos, no ano letivo
2015/2016. De modo particular, pretende-se conhecer, problematizar e construir um retrato
sociocultural dos agrupamentos de escolas, interrelacionando variáveis, como, por exemplo, a
escolaridade da mãe, a nacionalidade dos alunos, os apoios sociais às famílias. Pretende-se
igualmente problematizar a manutenção da medida territórios de intervenção educativa prioritária
(teip), e a decorrente medida de política educativa de constituição de Agrupamentos teip.
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A presente comunicação foi elaborada no âmbito do Projeto 3D: Democracia, Desigualdade e
Diferença em Educação, projeto que está a ser desenvolvido por uma equipa de investigadores(as)
do Centro de Investigação em Educação do Instituto de Educação da Universidade do Minho. Do
ponto de vista metodológico e empírico, a comunicação apoia-se numa Base de Dados da Direção
Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, que permite trabalhar e analisar informação
quantitativa sobre a totalidade dos agrupamentos de escolas em Portugal, no ano letivo de
2015/2016. Assim, a partir da referida Base de Dados procedeu-se a um tratamento estatístico e
quantitativo das variáveis sociais e culturais acima salientadas, com o objetivo de construir um
primeiro esboço de um retrato sociocultural dos agrupamentos de escolas em Portugal. O
conhecimento desta realidade e a reflexão em torno da problemática dos agrupamentos de escolas
afigura-se como uma dimensão importante na formação de professores, pela oportunidade que
proporciona de sensibilizar os professores para as questões educacionais, pedagógicas, culturais e
para a importância de políticas promotoras da crescente diversidade e multiculturalidade da escola
pública em Portugal.
Palabras clave: Palavras-Chave. Agrupamentos de escolas, diversidade sociocultural, desigualdade
e diferença, formação de professores e contexto de trabalho
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/6

606: A trajetória da formação de professores em Educação Física no Brasil: Diferentes
Concepções/ Adriano Barros Carneiro Adriano Barros Carneiro, Isabel Maria da Torre
Carvalho Viana Isabel Viana
Resumen:
A proposta que apresentamos, enquadrada num estudo de doutoramento em Desenvolvimento
Curricular, perfilado por uma abordagem qualitativa, ambiciona constituir um contributo para as
discussões e estudos sobre o currículo da formação de professores em Educação Física no Brasil.
Qual a trajetória da formação de professores em educação Física no Brasil? A análise efetuada
revelou que os primeiros cursos de formação de professores em Educação Física tiveram seus
currículos originados nas instituições militares, ainda nas primeiras décadas do Século XX (Benites,
2008). Por volta da década de 1930 iniciou-se a polêmica entre a Licenciatura e o Bacharelado em
Educação Física sobre qual modelo de currículo seria o mais adequado para a atuação profissional.
Nesse período, o estudante que concluísse o Bacharelado (que tinha duração de três anos) e fizesse
mais um ano de formação pedagógica, recebia também o diploma de Licenciado (Hunger, 2008).
O Decreto-Lei 1.212/39 criou a Universidade do Brasil e a Escola Nacional de Educação Física e
Desportos, as quais ofereciam conteúdos específicos para cada área de atuação profissional
pretendida (Pereira, 2011). Fato que foi intensificado a partir da sanção da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional – LDBEN 4024/61. Para Hunger (2008), foi a partir desta lei que se
começou a exigir um currículo mínimo, com disciplinas que contemplassem a formação cultural,
profissional e específica à formação do professor. No final da década de 1960 o esporte passou a
ser visto como um fenômeno das massas no Brasil. Nesse contexto, o Conselho Federal de
Educação (CFE) instituiu a Resolução 69/69 que reestruturou o curso de Educação Física em
Licenciatura e Técnico Desportivo, implementando uma nova matriz curricular com enfoque no
aprimoramento da aptidão física, centrado no “saber-fazer” (Krüger, 2007). Já na década de 1980,
com o retorno ao Brasil de inúmeros docentes que foram cursar seus mestrados e doutorados no
exterior, a formação de professores em Educação Física começou a evoluir. Ainda mais com a
chegada da Resolução 03/87 do CFE, que reforçou a necessidade de distinção entre as formações
dos Licenciados e Bachareis, com uma proposta curricular flexível e saberes organizados numa
formação geral e específica (Nista-Picolo, 2010). Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional 9.394/96 e da Lei 9.696/98 (que regulamentou a profissão de Educação
Física) começou-se a redesenhar um novo currículo para a formação inicial em Educação Física
(Pereira, 2011). Contudo, somente no início do Século XXI, com as Resoluções 01/2001 e
2/2001 do Conselho Nacional de Educação (CNE), é que a Licenciatura em Educação Física
começa a ter novas perspectivas de avanço, como uma proposta curricular de formação
humanística, para o mercado de trabalho e de compromisso com a sociedade (Hunger, 2008). Em
2004, outra normativa fora instituída pelo CNE, a Resolução 7/2004, que definiu as Diretrizes
Curriculares para a Graduação em Educação Física, Bacharelado, embora com algumas
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orientações específicas para a Licenciatura. Após novos debates e com a Resolução CNE 2/2015,
começou-se a redesenhar um novo currículo para a formação inicial de nível superior, Licenciatura
(Brasil, 2015).
Palabras clave: Formação de professores, Licenciatura, Educação Física
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/5

503: Autorregulação e promoção da saúde na escola: alunos e professora como parceiros
no processo de aprender a ser saudável/ Angelica Arruda, Fulvia da Silva Spohr,
Cleidilene Magalhães
Resumen:
Atualidade uma das mais graves e difíceis epidemias a serem combatidas é a obesidade infantojuvenil. A cada dia, mais crianças e jovens estão em risco em relação à sua saúde e ao seu
desenvolvimento pleno, em função da má alimentação. Com base no questionamento sobre como
fazer com que crianças e jovens comam de forma mais saudável e consciente é que este estudo
objetiva aproximar educandos do 5º ano da Educação Básica de uma aprendizagem autorregulada e
crítica em relação à sua alimentação. O presente trabalho trata-se de um relato de experiência
docente na aplicação de um Programa de Autorregulação em Saúde no contexto brasileiro. A base
teórica utilizada são os estudos da teoria social cognitiva, com aporte do Guia Alimentar para a
População Brasileira, que é documento oficial que relaciona alimentação e saúde, alinhando ações
para uma educação alimentar e nutricional nos diversos setores da vida. Os participantes são uma
docente e 49 alunos de duas turmas de 5º ano, na faixa 10 a 12 anos de idade, de uma escola
pública do sul do Brasil. A proposta foi desenvolvida em três etapas e contou com a construção
colaborativa dos educandos nas seguintes atividades: guia dos alimentos (uma mini-enciclopédia dos
alimentos mais consumidos pelas crianças e jovens, com base em pesquisas de campo); receitas e
dicas alimentares para crianças e jovens (construídas a partir de pesquisas bibliográficas em textos e
referenciais científicos buscados pelos alunos) e um jogo no estilo “quiz” sobre alimentação
saudável e dicas de saúde alimentar. Por meio das ações práticas de estudo, experimentação e
pesquisa foi possível observar a construção de novas relações com o alimento e com a saúde: os
alunos tomaram consciência sobre o seu papel na construção da cultura alimentar e de melhores
hábitos de vida para si, sua família e sua comunidade. As atividades realizadas estimularam a
autonomia alimentar e as boas escolhas, fazendo com que os alunos sejam protagonistas em seu
meio, na escola, na família e na comunidade onde vivem. A vivência da iniciação cientifica na
aplicação do projeto, favoreceu o interesse pela pesquisa e se tornou um instrumento de divulgação
das descobertas realizadas de forma contemporâneo e de fácil acesso. Os alunos se tornaram
protagonistas da sua aprendizagem e multiplicadores das descobertas, conhecimentos e práticas
sobre a alimentação e o autocuidado em saúde na sua comunidade, contribuindo para que mais
pessoas possam se beneficiar dos seus estudos. É imperativo pensarmos em estratégias de
promoção de saúde que possam prevenir e dirimir agravos de saúde, de modo a reduzir gastos com
políticas públicas nesta área. Ainda, potencializarmos a escola como espaço promotor de saúde e
lócus primordial para a abordagem da educação e da promoção em saúde. Conhecer o que se come,
fazer escolhas, ser consciente de que aquilo que comemos nos compõe fará com que essas crianças
e jovens possam ser sujeitos de mudanças importantes em suas vidas e na comunidade. Esta
proposta está sendo desencadeadora de outras ações no âmbito da escola e da comunidade
envolvida.
Palabras clave: Promoção de Saúde, Autorregulação em Saúde, Iniciação Científica na Educação
Básica.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/4

7: FORMACIÓN Y TRANSICIÓN AL
MUNDO LABORAL
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413: Estratégias de Ensino do Processo de Cuidado em Nutrição/ Derbena
Baylão, Júlio César Soares Aragão

Floyd

Resumen:
O Processo de Cuidado de Nutrição (PCN), desenvolvido pela Academia de Nutrição e Dietética
(AND) dos Estados Unidos, é um processo sistematizado e padronizado, que contém quatro
etapas, usado para tratar problemas nutricionais e fornecer cuidados seguros, efetivos e de
qualidade aos indivíduos. Uma iniciativa promovida pela Confederação Internacional das
Associações dietéticas sugere a adoção internacional do PCN como uma estrutura para a prática e
por isso associações dietéticas de vários países já adotaram e proporcionam desenvolvimento
profissional sobre o processo. Presumindo que o ensino do PCN constitui papel fundamental para
futuros profissionais e mudanças na profissão, o objetivo deste estudo é investigar o conhecimento
produzido sobre o seu ensino e os impactos da aprendizagem na implementação do processo na
prática do nutricionista. Uma revisão integrativa foi realizada, sendo os estudos coletados na base
de dados periódicos CAPES, Pubmed e BVS dos últimos 16 anos. Os descritores “education”,
“teaching” e “learning” foram escolhidos nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e a busca
foi realizada com a combinação de cada descritor com o termo “Nutrition Care Process”, o qual
não se encontra no DeCS, porém foi utilizado devido a sua relevância para a pesquisa. Foram
encontrados 803 artigos e, destes, 12 foram utilizados após cumprimento dos critérios de exclusão.
O número de artigos encontrados nas bases de dados mostrou uma limitação de trabalhos
disponíveis sobre o assunto. As principais barreiras apontadas para o uso do PCN foram o
conhecimento deficiente e a falta de treinamento. A necessidade de garantir na educação o
desenvolvimento de habilidades e a compreensão de como a mudança pode beneficiar a prática
também apareceram como aspectos importantes. Os resultados mostram que o ensino tem sido
realizado através de abordagens diversas e, que todas podem ser bem sucedidas para ensinar os
conceitos do PCN, mas isoladamente podem ser insuficientes para garantir a implementação
consistente de todas as etapas, sugerindo que metodologias mistas de ensino e programas de
educação continuada podem ser o caminho para melhorar o conhecimento e as atitudes frente ao
PCN.
Palabras clave: Educação; Ensino; Aprendizagem; Processo de Cuidado em Nutrição
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/4

533: Alunos com Necessidades Educativas Especiais: Acesso ao mercado após o ensino
superior/ Andreia Brazão Santos, Ana Antunes
Resumen:
Nos últimos anos tem-se verificado um aumento dos alunos com Necessidade Educativas Especiais
no Ensino Superior, sendo que este aumento poderá ter resultado, entre muitos outros aspetos,
do facto da universidade representar uma oportunidade, também para estes jovens, de obtenção
de qualificações superiores que poderão facilitar a sua inserção no mercado de trabalho. Neste
sentido, e uma vez que a conclusão do ensino superior pode contribuir para que os estudantes com
NEE possuam maiores qualificações que permitam a inserção laboral e, consequentemente, maior
qualidade de vida, o presente estudo procurou, através de um estudo de caso coletivo,
compreender de que forma a frequência de ensino superior facilitou o processo de inclusão social
através da qualificação para a integração no mercado de trabalho. Para tal este estudo orientou-se
segundo quatro questões de investigação, ou seja, como se caracterizam os antigos alunos com
NEE; como foi a inclusão educacional ao longo do percurso educacional sobretudo no ensino
superior, como foi, ou está a ser, a inclusão no mercado de trabalho; e como foi, e está a ser, a
inclusão na sociedade. O estudo incidiu sobre quatro antigos alunos com NEE que frequentaram
um curso superior, numa Universidade Portuguesa, nos últimos cinco anos letivos (2013-2018).
De forma a recolher os dados foi utilizada uma entrevista semiestruturada. As entrevistas foram
alvo de análise de conteúdo, com recurso ao software de análise qualitativa WebQDA. Os
resultados do estudo permitiram, de uma forma geral, verificar que os participantes possuíam
problemáticas distintas ao nível sensorial, motor e neurológico. Em termos de inclusão
educacional, os participantes enfrentaram no Ensino Superior um conjunto de dificuldades
intrínsecas e extrínsecas e, como tal, os participantes referiram algumas soluções/respostas
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encontradas. Em relação à inclusão no mercado de trabalho, verificou-se alguma insatisfação por
parte de alguns dos antigos alunos com NEE em estudo a respeito da situação profissional, além
de que o acesso ao mercado de trabalho na área de formação também tem sido algo difícil para os
participantes que têm estado ativamente à procura de emprego na área de formação. Parece-nos
também, na ótica dos participantes, que a formação superior permitiu ganhos ao nível do
desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento de competências e da qualificação profissional, mas
não parece ter garantido a inserção laboral na área de formação. Este trabalho alerta para a
importância de a universidade e o mercado de trabalho continuarem a desenvolver esforços em
conjunto para que a efetiva inclusão laboral das pessoas com NEE aconteça.
Palabras clave: Ensino Superior, Necessidades Educativas Especiais, Inserção no mercado de
trabalho
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/4

8: INTERCULTURALIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL
33: Análise comparativa da qualidade de vida em crianças e adolescentes
institucionalizados e não institucionalizados/ Diana Gonçalves, Francisco Mendes,
Rosina Fernandes, Emília Martins
Resumen:
A Constituição da República Portuguesa consagra a proteção do Estado aos pais na sua
insubstituível ação em relação aos filhos (art.º 68.º). Todavia, nem sempre é possível aos pais
assegurar essa sua função primordial. Nestas circunstâncias, o Estado garante a promoção e
proteção das crianças, ainda que isso implique, em última instância, medidas de colocação (por ex:
acolhimento residencial) e o afastamento da criança em relação aos pais. Pretendeu-se caracterizar
os níveis de qualidade de vida em função da institucionalização (ou não) em acolhimento residencial
e das características sociodemográficas das crianças. Trata-se de um estudo ex-post facto com uma
amostra de 51 crianças, com idades compreendidas entre os 8 e 12 anos (média de 9.75 anos). Das
crianças institucionalizadas (CI) (N=24), 70.8% são do género masculino e 29.2% frequenta o 3º
ano de escolaridade. Os motivos da institucionalização são plúrimos: 20.8% abandono, 8.3% abuso
sexual, 12.5% mau trato físico, 20.8% mau trato psicológico, 83.3% negligência e 45.8% foram
expostos a comportamentos desviantes. O tempo médio de acolhimento é de 19.43±15.54 meses.
Nas crianças não institucionalizadas (CNI) não lhe são conhecidos historiais de violência nem
institucionalização, sendo 70.4% masculinos e 29.6% frequenta o 3º ano de escolaridade. Os
dados foram recolhidos através da versão portuguesa do Kid-KINDL, que mede a qualidade de
vida e integra as dimensões bem-estar físico e emocional, autoestima, família, amigos e escola,
culminando num score global. Foi ainda utilizado um questionário ad-hoc dirigido aos técnicos que
trabalhavam nas instituições de acolhimento. A análise de dados suportou-se no SPSS – IBM 25,
com um grau de confiança de 95%. Foram salvaguardados os aspetos de natureza ética e de
proteção de dados. Quer as CI quer as CNI apresentam o valor médio mais elevado na dimensão
autoestima (15.87 ± 3.40) e (16 ± 3.22) e o mais baixo no bem-estar emocional (9.16 ± 2.16) e (8.48
± 1.78), respetivamente. A análise inferencial das diferentes subescalas aponta diferenças
significativas apenas no bem-estar físico, favorável às CI. Globalmente, não se verificaram
diferenças estatísticas entre ambos os grupos. A análise intra grupo (CI) evidencia o impacto
negativo do tempo de acolhimento (>12 meses), em todas as dimensões (valores médios) e de
forma mais vincada na dimensão amigos (p.01) e score global (p.01). O género e a idade parecem
não discriminar a qualidade de vida das crianças em cada um dos subgrupos. Os resultados
apontam para a necessidade de promover um ambiente que promova a melhoria do bem-estar
emocional nos dois grupos e do bem-estar físico entre as CNI. O tempo de institucionalização
apresenta-se como um dos fatores mais relevantes e negativos, na qualidade de vida das CI. Nesse
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sentido, é fundamental a tomada de consciência desta realidade pelas entidades com capacidade de
decisão nesta matéria.
Palabras clave: Acolhimento residencial, Qualidade de vida, Tempo de acolhimento
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/7

376: A importância da educação física no currículo da educação profissionalizante de
jovens e adultos no Instituto Federal do Espírito Santo/ Bianca Bissoli Lucas, Isabel
Maria da Torre Carvalho Viana, António Camilo Teles Nascimento Cunha
Resumen:
Este projeto de doutoramento insere-se na área temática de interculturalidade e inclusão social e
tem como objetivo dar visibilidade a importância do componente curricular – Educação Física no
ensino profissionalizante da educação de jovens e adultos do Instituto Federal do Espírito Santo
(PROEJA-IFES). A questão de investigação situa-se em responder: qual o impacto a partir da
Educação Física no constructo para a inclusão social, o desenvolvimento cultural e para a aquisição
de competências para o progresso social nos alunos do PROEJA-IFES? Adotaremos a metodologia
com enfoque qualitativo de natureza etnográfica.
Palabras clave: educação física; educação de jovens e adultos; inclusão social.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/3

511: Desafíos y limitaciones a las prácticas educativas en establecimiento prisional/
Maria do Carmo Soares de Almeida, Susana Henriques
Resumen:
El presente trabajo de investigación forma parte de un proyecto más amplio desarrollado en el
ámbito curso de Maestría de Administración y Gestión Educativa de la Universidad Abierta sobre
el tema "El impacto de los liderazgos escolares en las prácticas educativas del sistema penitenciario.
"Reconociendo que uno de los aspectos importantes para la inclusión social de los sujetos tras la
reclusión es la mejora de sus cualificaciones, la presente investigación tuvo como foco el impacto
de las directrices de los líderes escolares de una escuela secundaria en la educación escolar de los
reclusos de un establecimiento prisional regional de su zona geográfica. Posteriormente, se
definieron cinco objetivos específicos de investigación en los que se intentó identificar la naturaleza
de la relación institucional entre el establecimiento prisional regional y la escuela secundaria de su
área geográfica; identificar la articulación del proyecto educativo del establecimiento prisional
regional y el proyecto educativo de la escuela secundaria de su área geográfica; caracterizar la
educación escolar de la enseñanza secundaria desarrollada en el establecimiento prisional regional
por la escuela secundaria de su área geográfica; identificar los desafíos y las limitaciones impuestas a
las orientaciones educativas de los liderazgos escolares de la escuela secundaria en el
establecimiento prisional regional de su área geográfica e indicar recomendaciones para mejorar la
calidad del servicio educativo prestado a los reclusos de un establecimiento penitenciario regional,
de la responsabilidad de los líderes escolares de la escuela secundaria de su área geográfica.
Esta investigación consistió en un estudio de caso cuyo propósito es la descripción y la
interpretación de una realidad particular. Para su cumplimiento elegimos una metodología mixta, la
cual abarcó métodos cualitativos tales como la encuesta por entrevista semiestructurada y la
investigación documental, así como métodos cuantitativos que englobaron una encuesta por
cuestionario cerrado.
En esta comunicación presentamos y discutimos las principales conclusiones de este estudio
centradas en el impacto de las orientaciones de los líderes escolares de la escuela secundaria. Tal
impacto se concreta: en un adecuado plan de formación continua docente para los docentes que
enseñan en el establecimiento prisional regional; en la ayuda en materia de servicio educativo en el
contexto prisional; en la promoción del trabajo colaborativo con la dirección del establecimiento
prisional regional y con todos los demás actores en este proceso - docentes, estudiantes, cuerpo de
guardias prisioneros, técnicos prisioneros y socios externos. Sin embargo, hay que mencionar que
la intención y la acción de los liderazgos escolares no se aclaran en los documentos orientadores de
la escuela secundaria. Así, la educación en contexto prisional no tiene el debido realce en el
reglamento interno y en el informe de evaluación interna de la escuela secundaria no distinguiendo
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del mismo tipo de enseñanza para jóvenes y adultos que se ofrece en el régimen nocturno de la
escuela secundaria.
En síntesis resalta que la educación en la prisión está sujeta a un fuerte control relacionado con el
cumplimiento de reglas y procedimientos propios del sistema penitenciario, además de debatir con
débiles recursos financieros, físicos y tecnológicos disponibles, lo que limita la acción educativa en
la sociedad institución penitenciaria. Esta coyuntura aliada a una cierta desvalorización de la
docencia en el establecimiento penitenciario regional, concurre para que la educación en la prisión
pueda ser percibida como una segunda prioridad educativa. Estas circunstancias evidencian algunas
tensiones entre la intención revelada y la acción demostrada por los líderes escolares en el
establecimiento de condiciones para la concreción del derecho a una educación de calidad por parte
de los reclusos del establecimiento penitenciario regional con potencial impacto en los procesos de
inclusión social de estos sujetos.
Palabras clave: Derecho a la educación; Prisión; Inclusión social; Liderazgo escolar
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/6

617: Comunidades remanescentes de quilombos: herança identitária e promoção cultural no
quilombo de Alto Alegre-Ceará-Brasil/ Agostinho Lopes Venâncio, Vânia Maria
Lopes Venâncio, Manuela Fonseca Grangeiro, Sandra Lúcia Lopes Venâncio
Resumen:
O processo da construção identitária e a caracterização de povos quilombolas a partir de um
trabalho de campo em uma comunidade remanescente de quilombos, que atualmente, passa pelo
processo de titulação de terras junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), tem estudos que vão desde o enquadramento teórico do movimento póscolonialista
desde a chegada de escravos para trabalhar em regiões do território brasileiro até à análise dos
conflitos para a constituição de preceitos de identidade quilombolas, teve também uma revisão
literária e bibliográfica apresentando-se uma análise da implementação de ações apoiadas por
organismos públicos, com enfoque cultural, econômicos e de inserção social no trabalho,
questionando-se os efeitos de práticas de cunho culturais e sua sustentabilidade, ao preservar-se a
memória e heranças do patrimônio cultural desde a criação da comunidade configurada como um
território étnico e sustentável etimologicamente. O
estudo foi realizado numa comunidade remanescente de quilombos localizada no município de
Horizonte-Ceará-Brasil e, para análise de critérios metodológicos, utilizou-se abordagem
qualitativa onde por meio de estudos empíricos/etnográficos com técnicas de observação direta e
participante quanto ao cotidiano dessa comunidade e suas relações com essas entidades, teve
entrevistas semi e estruturadas a partir de entrevistas abertas e vivência na comunidade estudada,
buscando-se compreender as diversas percepções na implementação de projetos e políticas públicas
na construção de equipamentos de apoio às crenças e a cultura afrodescendente e os seus efeitos
para o bem comunitário. Não muito distante das discussões étnicas e raciais, houve uma
movimentação de criar-se uma associação na comunidade para acompanhar projetos que trariam
benefícios sociais e econômicos e culturais para a sociedade como eventos tradicionais de dança
afro e comidas típicas já existentes na comunidade de alto Alegre. Faz parte dos objetivos deste
trabalho, demonstrar e provar que os movimentos em
políticas públicas implantadas na comunidade, surtiram efeito quanto ao protagonismo de atores
envolvidos nessas ações, como uma realidade efetiva pela construção de relações assimétricas de
diálogo entre os agentes envolvidos e a comunidade, oferecendo interpretações alternativas ao
movimento remanescente quilombola, basicamente um estudo antropológico para que as
discussões na comunidade ganhem espaços na compreensão e assimilação do reconhecimento dos
seus direitos raciais, superando problematização de desigualdades, ideologias de mestiçagem,
políticas de reconhecimento e a democracia racial.
Palabras clave: Herança cultural. Emancipação. Quilombos. Sustentabilidade cultural.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/5
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9: LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y
SUS ALTERACIONES
38: Consciência fonológica em crianças com perturbação da aprendizagem específica com
défice na leitura/ Tatiana Ribeiro, Emília Martins, Rosina Fernandes, Francisco
Mendes
Resumen:
A consciência fonológica refere-se à capacidade de identificação e manipulação de unidades orais,
independentemente do seu significado, que permite compreender que as palavras são compostas
unidades silábicas, por sua vez, constituídas por fonemas. Esta competência é inerente à
linguagem e surge cedo no processo de desenvolvimento, embora só se manifeste em idade préescolar, nomeadamente ao nível das unidades silábicas, e se desenvolva em idade escolar, com a
aprendizagem da leitura e da escrita, especificamente no que se refere à identificação e manipulação
de fonemas. A perturbação da aprendizagem específica (PAE) com défice na leitura caracteriza-se
pelas dificuldades na descodificação de palavras, fluência e compreensão leitora, frequentemente
associadas a comprometimento da consciência fonológica. Neste sentido, procurou-se desenvolver
um estudo, quantitativo e exploratório, com o objetivo de caracterizar e comparar a consciência
fonológica, mais especificamente em tarefas de rima, consciência silábica e fonémica, em crianças
do 1º CEB com e sem PAE com défice na leitura. Foram avaliadas 24 crianças (distribuição igual
em função do género), 15 das quais com desenvolvimento linguístico típico e 9 com PAE com
défice na leitura, a maioria (11 crianças) com 8 anos (a frequentar o 2º ano) e de zonas rurais. Para
avaliar as competências de consciência fonológica foi utilizada a primeira parte, referente à
consciência fonológica, da Prova de Avaliação de Competências de Linguagem para a Leitura e
Escrita. Utilizou-se, ainda, um questionário para obter informações relativamente às características
sociodemográficas, desenvolvimento e apoio escolar. Recorreu-se ao software Statistical Package
for Social Sciences (SPSS), verão 24.0 para efetuar o tratamento estatístico dos dados recolhidos
(técnicas não paramétricas; assumindo-se um nível de significância de p?. 05). Em ambos os grupos
(com e sem perturbação) verificaram-se resultados superiores em tarefas de rimas no género
feminino, enquanto nas provas de consciência silábica e fonémica os masculinos tiveram mais
sucesso. Observaram-se diferenças estatisticamente significativas nas tarefas de rima (p=.002),
consciência silábica (p=.001) e consciência fonémica (p=.004), em função da PAE com défice na
leitura, em todos os casos favoráveis às crianças sem PAE com défice na leitura. Concluiu-se, que
as crianças com PAE com défice na leitura apresentaram desempenhos inferiores quando
comparadas com os seus pares, tal como se verifica em vários estudos neste âmbito. Destaca-se a
relevância da intervenção com crianças com PAE com défice ao nível da leitura ao nível da
consciência fonológica que potencie o desempenho bem-sucedido na leitura e, consequentemente,
na escrita. Acresce a necessidade de atuar precocemente na estimulação destas competências,
considerando igualmente especificidades de género na intervenção, por forma a evitar dificuldades
futuras ao nível da leitura e da escrita, atendendo a que o desempenho em tarefas de consciência
fonológica parece ser um bom indicador de sinais de risco para a perturbações ao nível da leitura e
escrita.
Palabras clave: consciência fonológica, perturbação da aprendizagem específica com défice na
leitura, crianças
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/7

10: MODELOS Y PRÁCTICAS DE
EVALUACIÓN
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284: O que pensam os Professores portugueses sobre as causas do insucesso dos alunos no
exame nacional da disciplina de Biologia e Geologia?/ Teresa Lopes, José Alberto
Precioso
Resumen:
Os exames nacionais têm grande repercussão na vida de professores, alunos e escolas.
A avaliação externa, no ensino secundário, é utilizada para certificar, mas também para seriação
no acesso ao ensino superior, condicionando o seguimento da vida académica dos alunos e o seu
futuro. Para efeitos de certificação, o peso dos exames é de 30% da classificação final nas
disciplinas. Para efeitos de seleção no acesso ao Ensino Superior, se a disciplina for obrigatória
para ingresso num determinado curso, a classificação externa poderá ter um peso até 50% no
cálculo da classificação média total de acesso, sendo exigido um mínimo de 9, 5 valores no exame.
Socialmente, os resultados nos exames servem de base para a elaboração dos rankings de escolas,
com o objetivo de publicamente se comparar a qualidade destas.
Os resultados dos alunos no exame de Biologia e Geologia revelam um cenário problemático de
insucesso ao longo dos anos, com médias baixas, entre 8 e 11 valores, e taxas de reprovação
elevadas, entre 1/3 e 2/3 dos alunos.
Objetivos: Averiguar as perceções dos professores sobre as causas de insucesso no exame Biologia
e Geologia, a sua opinião sobre as características da prova e medidas para promover o sucesso
nesse exame.
Metodologia: Estudo qualitativo e exploratório. A amostra é constituída por treze professores (8
mulheres e 5 homens) de Biologia e Geologia, com experiência na lecionação do 10º e 11º anos da
disciplina, do distrito de Braga. Foi utilizada a técnica de entrevista semi-dirigida.
Resultados: Como causas de insucesso nos exames, os professores salientam: grau de
complexidade da prova que tem vários motivos (complexidade da análise documental,
desadequação à maturidade dos alunos, critérios de correção/classificação muito penalizadores
para os alunos, conteúdos/conceitos não incluídos no programa); stress e ansiedade dos alunos;
extensão exagerada do programa; dificuldades de leitura, interpretação, análise e comunicação por
parte dos alunos.
Para promoção do sucesso na avaliação externa, os professores apontam: diminuição e revisão do
programa da disciplina; diminuição do grau de dificuldade do exame através da diminuição do
número e da complexidade das questões de análise e interpretação documental e da utilização de
critérios de correção/classificação mais justos; diversificação de metodologias de ensino e o
desenvolvimento de competências de leitura, interpretação e análise.
Conclusões/Implicações: Tendo os resultados nos exames de Biologia e Geologia grande influência
no futuro académico dos alunos e sendo os resultados tão negativos ao longo dos anos, é de
grande importância analisar o exame como instrumento de avaliação e analisar em que medida as
características desta prova estão a influenciar negativamente a avaliação das aprendizagens
realizadas pelos alunos. No imediato, seria importante acabar com a nota mínima de 9, 5 valores
para concorrer aos cursos em que a prova é específica, já que o exame é apenas uma prova pontual,
assim como melhorar a qualidade da prova, abrangendo diferentes categorias de conhecimento e
diferentes categorias de processos cognitivos. A longo prazo, será fundamental substituir os atuais
exames nacionais por exames de acesso ao ensino superior externos ao ensino secundário.
Palabras clave: Avaliação; Avaliação externa; Exames; Avaliação em Ciências; Biologia e Geologia
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/1

334: Divergências entre avaliadores e avaliados sobre a avaliação do desempenho docente/
Margarida Silva Damião Serpa, Susana Gomes Brilhante
Resumen:
A presente investigação visa destacar divergências de entendimento de questões da avaliação de
desempenho docente entre avaliadores e avaliados. Discutem-se aspetos da avaliação de professores
que têm a ver, no fundo, com a integração, numa mesma avaliação, de propósitos formativos
com propósitos classificativos, uma conjugação complexa e nem sempre fácil de ser alcançada.
Trata-se de estudo descritivo, centrado nas representações de catorze participantes, sendo seis
avaliadores e oito avaliados, todos da área de Matemática e Ciências da Natureza do 2.º ciclo do
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ensino básico. Os dados foram recolhidos mediante entrevistas semiestruturadas e tratados por
procedimentos de análise de conteúdo, tendo incidido nos registos de transcrição das mesmas. Os
resultados permitem realçar que os avaliadores propendem a ver mais benefícios na avaliação do
que os avaliados, embora não sejam avultados. Assim, para os avaliadores, a avaliação tem alguns
aspetos positivos ao permitir certa cooperação e reflexão teoria-prática, sendo, nas aulas
observadas, valorizados o dinamismo e a objetividade do docente, bem como a obtenção de
melhores resultados pelos alunos. No discurso dos avaliados, a avaliação é basicamente indiferente,
nem sempre permite uma reflexão propriamente produtiva e constitui controlo sobre o trabalho
efetuado, sendo a utilização de materiais didáticos o aspeto que quase todos dizem ser valorizado
por quem os observou, o que sugere uma visão de avaliação não propriamente destinada à ajuda
nem melhoria das práticas profissionais.
Palabras clave: Desempenho docente, Avaliação, Educação, 2.º Ciclo do Ensino Básico.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/1

334: A avaliação interativa em práticas de futuros docentes/ Margarida Silva Damião
Serpa, Leonor Carvalho Oliveira
Resumen:
A avaliação formativa é reconhecida como sendo relevante para a obtenção de bons resultados
escolares, mas o facto de ter diferentes interpretações pode deixá-la dependente de procedimentos
mais superficiais, simplificados ou mecânicos, afetando o seu potencial formativo. Neste trabalho
são mobilizadas três perspetivas básicas de avaliação formativa, designadamente a de regulação
retroativa, a de regulação interativa e a mista ao integrar a regulação retroativa e a interativa, mas é
sobretudo privilegiada a análise de procedimentos especialmente ligados à segunda perspetiva. O
estudo empírico apresentado é de tipo descritivo e visa analisar práticas de avaliação interativa de
estagiários, de modo a se aferirem elementos cruciais do seu desenvolvimento, mobilizando dados
de observação direta naturalista, recolhidos durante as suas práticas de lecionação com crianças de
educação pré-escolar e de 1.º ciclo do ensino básico. Os resultados apontam para uma maior
exploração de critérios, de questionamento e de feedback ao nível da educação pré-escolar, as
apreciações estão mais centradas nas condições de trabalho e gestão das tarefas do que na qualidade
dos produtos, dominam as perguntas de resposta fechada e o feedback é basicamente avaliativo,
concluindo-se sobre a necessidade de se aprofundar a utilização de feedback de reorientação.
Palabras clave: Avaliação das aprendizagens, Formação inicial, Educação pré-escolar, 1.º ciclo
do ensino básico
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/1

523: Ainda a avaliação do conhecimento gramatical: os exames nacionais de Português de
2018/ António Carvalho Silva
Resumen:
Passada exatamente uma década após a publicação do primeiro texto (Silva, 2009) sobre a temática
da avaliação externa do conhecimento gramatical, torna-se necessário e relevante, nesta altura
(2019), prosseguir a análise dos exames nacionais de Português. Este estudo específico tenciona,
assim, não apenas caracterizar o modelo de provas finais que se agora se realizam em Portugal, em
diferentes níveis de escolaridade, mas, sobretudo, realizar um confronto entre os resultados
obtidos em análises anteriores de exames de Português e os resultados do estudo aqui proposto.
Particularmente desde 2016, com a publicação do Modelo Integrado de Avaliação Externa das
Aprendizagens (Ministério da Educação, 2016), o Estado tem vindo a atribuir, no Ensino Básico,
uma função primordial à avaliação aferida (realizada no 2.º, 5.º e 8.º anos), em detrimento de
exames finais (abolidos no 4.º e no 6.º anos). Deste modo, é apenas no 9.º e no 12.º anos que os
alunos realizam as provas de avaliação sumativa externa, que regulam as aprendizagens e controlam
o acesso ao Ensino Superior. Ora, selecionando precisamente esses exames de Português
realizados em 2018 (no 9.º e no 12.º anos), constituiu-se um corpus que, submetido a uma análise
de conteúdo, com o objetivo de explicitar como foi concretizada a avaliação no domínio da
gramática, permitirá também obter, como se espera, novos resultados sobre as formas e os fins da
avaliação externa do conhecimento gramatical na disciplina de Português. Em suma, de forma a
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fechar um ciclo de estudos sobre estes objetos que regulam o Ensino do Português, estabelecer-seá uma síntese dos resultados de vários estudos realizados ao longo de uma década, no sentido de
confirmar uma (continuada) “(re)construção do conhecimento gramatical” (Silva, 2017, p. 149) e
da sua avaliação.
Palabras clave: Avaliação externa; Exames; Português; Conhecimento gramatical.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/6

555: Perspetivas de docentes de História e de Geografia sobre avaliação das
aprendizagens/ Margarida Silva Damião SERPA, Vanessa Sofia Barbosa VAZ
Resumen:
A literatura sobre avaliação tem feito uma progressiva clarificação da avaliação que acompanha os
processos de aprendizagem e valorização da autorregulação dos alunosnesses processos, refutando
a ideia de que a avaliação se circunscreve a questões de classificação. Assim, neste estudo ao nível
do 3.º ciclo do ensino básico, pretende-se compreender a posição de docentes face à avaliação, de
modo a se clarificar em que medida os seus discursos acentuam a avaliação ligada aos processos de
aprendizagem, se aproximam preferencialmente de referências classificativas ou evidenciam a
indicação de estratégias de articulação entre a avaliação formativa e a sumativa. Trata-se de
investigação exploratória e narrativa, construída a partir de dez entrevistas, cinco dirigidas a
docentes de História e as outras docentes de Geografia, tendo sido tratadas mediante análise de
conteúdo. Conclui-se que as perspetivas de avaliação dos docentes entrevistados não diferem
substancialmente em função da disciplina lecionada e estão mais próximas da avaliação como
classificação, embora realcem a importância da avaliação formativa, a diversificação de
instrumentos, a clarificação dos critérios de avaliação e evidenciem formas de relação entre a
avaliação formativa e a sumativa.
Palabras clave: Avaliação das aprendizagens, Avaliação em História, Avaliação em Geografia, 3.º
Ciclo do Ensino Básico.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/6

11: NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
33: Musicoterapia e competências de comunicação na Síndrome de Dravet: uma
investigação-ação/ Ana Pinto, Emília Martins, Francisco Mendes, Rosina Fernandes
Resumen:
O recurso a experiências musicais com objetivos terapêuticos para manutenção, desenvolvimento
ou recuperação de determinadas funções tem sido alvo de progressivo interesse da literatura
científica. Com efeito, a musicoterapia tem evidenciado um efeito coadjuvante de terapêuticas
médicas (farmacológicas), sobretudo em situações que afetam processos cerebrais com implicações
a nível cognitivo, funcional, comunicacional, relacional e emocional, de natureza refratária e,
frequentemente, inacessíveis através de outros estímulos. Acresce que os processos cerebrais
ativados sob a influência da música podem ser generalizados a outras funções não musicais. É neste
contexto que a musicoterapia tem vindo a ser utilizada na Síndrome de Dravet (SD), enquanto
encefalopatia desenvolvimental e epilética catastrófica e refratária (resistente ao tratamento
medicamentoso), com distúrbios cognitivos, comportamentais e motores. Porém, o seu efeito
tem, ainda, muito caminho a percorrer no campo das evidências científicas, também porque a SD
é um quadro raro. Neste estudo, procurou-se perceber o impacto da Musicoterapia no âmbito dos
comportamentos associados a problemas de conduta, hiperatividade, sintomas emocionais,
problemas na relação com os pares, comunicação e sentimentos de prazer e bem-estar, numa
jovem de 22 anos, com SD, a frequentar um Centro de Acolhimento Ocupacional (CAO) e
326

sessões de Musicoterapia. Recorreu-se a um estudo quantitativo de sujeito único, de carácter não
experimental, através de uma investigação-ação. Participaram no estudo, elementos da família
(mãe e pai) e intervenientes nas sessões de musicoterapia (musicoterapeuta e ajudante de ação
direta). Utilizaram-se duas técnicas de recolha de dados: a versão portuguesa do Strengths and
Difficulties Questionnaire (SDQ), preenchida por pais, musicoterapeuta e ajudante de ação direta
antes e depois das sessões de musicoterapia, bem como a Escala de Avaliação de LMA Adaptada Freedom to move”, utilizada para registo de observação de 10 sessões (uma vez por semana) de
musicoterapia, com duração de 30 a 40 minutos. Realizaram-se avaliações de pré e pós teste e
avaliações intermédias em todas as sessões. A análise de dados foi efetuada com recurso ao
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão IBM 24, assumindo-se o nível de
confiança de 95%. Para além das médias e desvio padrão, recorreu-se ao teste de Friedman (dados
das 10 sessões) e ao Wilcoxon (comparações pré e pós teste). Registou-se uma melhoria nas
dimensões de sentimento de prazer e bem-estar (X2F(9)=60.19, p?.05) e conexão e comunicação
com os outros (X2F(9)=74.964, p?.05), com maior evolução a partir da 3ª sessão e estabilidade
após a 6ª. Relativamente à escala de capacidades e dificuldades, não se registaram alterações
estatísticas, com tendência para algumas evoluções positivas ligeiras, sobretudo notadas pelos pais
(escalas de comportamento pró social e problemas de comportamento). Podemos concluir que, na
perspetiva dos participantes, a Musicoterapia cumpre um papel importante como meio facilitador
na promoção de capacidades, especialmente ao nível da comunicação. O efeito da musicoterapia na
SD ainda está longe de se tornar uma evidência científica sólida, mas fica aberta uma porta de
exploração que, atendendo à raridade da síndrome, deve apostar no estudo de caso qualitativo e
quantitativo de sujeito único, mas tentando minimizar variáveis confundentes.
Palabras clave: Musicoterapia; Síndrome de Dravet; Comunicação; Bem-estar
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/7

177: O PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO DE CRIANÇAS COM
DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL/ Jáima Pinheiro de Oliveira
Jaima, Emely Kelly Silva Santos Oliveira Emely, Mariana Ferreira Monteiro
Mariana, Vinícius Mastelini Vinícius
Resumen:
A produção científica na área de Educação Especial tem demonstrado implicações diretas no
processo de escolarização do chamado público-alvo da Educação Especial, tanto para
problematizações que podem avançar nas discussões que permeiam essa área, essencialmente
interdisciplinar, como para fornecer suporte em relação a esse processo de escolarização nos mais
diferentes níveis de ensino. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo analisar as
contribuições dessa produção de conhecimento para a inclusão escolar de crianças com deficiência,
matriculadas na Educação Infantil. Os critérios para essa análise seguiram parâmetros nacionais de
registro de produção acadêmica, considerando a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD). Os descritores utilizados foram: Educação Infantil,
Deficiência,
Atendimento Educacional Especializado e Desenvolvimento Infantil. Estes descritores foram
pesquisados sempre utilizando o termo booleano AND junto à expressão Educação Especial,
exceto a expressão Atendimento Educacional Especializado que foi pesquisada com Educação
Infantil, por já conter uma especificidade em sua descrição. Em seguida, foram sistematizadas as
produções selecionadas, também utilizando critérios que se aproximavam do alcance do objetivo
principal da pesquisa. Os resultados iniciais indicaram 49 trabalhos de pesquisa com a busca de
Educação Infantil AND Atendimento Educacional Especializado. Após a leitura dos títulos e dos
resumos desses trabalhos, foram selecionados 38 estudos. As produções selecionadas indicaram
uma predominância de temas relacionados à organização e ao funcionamento dos possíveis
suportes da Educação Especial para as práticas pedagógicas na Educação Infantil. Uma das razões
dessa natureza essencialmente descritiva dos serviços, muito possivelmente esteja ligada à recente
visibilidade dessa etapa de ensino. Em relação à busca por Educação Infantil AND Deficiência
foram encontrados 252 trabalhos, no entanto, foi necessário realizar filtros, tendo em vista que
alguns se repetiam, em relação aqueles já pesquisados. E, em razão dessa repetição, alguns temas
também eram recorrentes, tais como: aspectos da formação especializada de professores,
organização e funcionamento dos serviços de suporte para as crianças com deficiência na Educação
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Infantil. Houve também muitos trabalhos interligados à vigilância do desenvolvimento infantil e,
consequentemente, com interface em relação à saúde. Os dados permitiram inferir que as práticas
inclusivas na Educação Infantil ainda são muito tímidas e, por isso, são necessários ainda muitos
trabalhos que forneçam uma compreensão desse contexto. Permitiram também concluir que o
aumento da produção científica relacionada à inclusão de crianças com deficiência na Educação
Infantil parece estar acompanhando o crescimento da atenção em relação a essa etapa de ensino,
especialmente nos últimos cinco anos que coincide com a sua obrigatoriedade em nível nacional.
Palabras clave: Educação Especial. Educação Infantil. Escolarização
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/2

178: MEDIAÇÕES FAVORECEDORAS DA PARTICIPAÇÃO DE UMA
CRIANÇA
COM
SÍNDROME
DE
DOWN
EM
ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/ Mariane Andreuzzi de Araujo
Mariane, Jáima Pinheiro de Oliveira Jaima
Resumen:
A fase pré-escolar faz parte de um período decisivo na formação de uma criança e a partir do
momento que a Educação Infantil passa a ser etapa obrigatória no país, observamos uma maior
visibilidade de aspectos até então negligenciados em relação à infância e ao desenvolvimento
infantil, de modo geral. Ainda são observadas muitas confusões entre as funções de cuidar e educar
nesse contexto, muito embora seja consenso sobre a fundamental articulação e presença delas na
Educação Infantil. Considerando isso, essa pesquisa teve como objetivo analisar situações de
mediação pedagógica que interferiram de maneira positiva junto ao processo de escolarização de
uma criança com Síndrome de Down, matriculada na Educação Infantil. A pesquisa foi realizada
numa turma de pré-escolares, com a participação de uma professora e de uma cuidadora da
criança-alvo (criança com Síndrome de Down). A criança-alvo possuía quatro anos de idade à época
da coleta, frequentava a escola regular em turno vespertino e encontrava-se em seu terceiro ano de
ingresso escolar. Essa criança, do sexo feminino, apresentava desempenho comunicativo esperado
para a sua idade, com restrições em relação à inteligibilidade de fala. De maneira geral, a
professora e a mãe descreviam seu comportamento como independente para realização de tarefas,
atividades de vida diária, comunicação e interação satisfatória. Os dados foram obtidos por meio
de observação sistemática e notas de campo. As observações foram registradas por meio de
filmagens de seis sessões, em diferentes ambientes (sala de aula e outras áreas da escola)
contemplando distintas atividades e analisadas a partir de seu conteúdo. Nesse conteúdo foram
priorizados temas que indicassem estratégias de comunicação e de interação que pudessem
favorecer a participação da criança nas atividades propostas pela professora. Os resultados
indicaram mediações favoráveis, nas seguintes situações: proximidade entre a criança e a
professora; compartilhamento de atividades com a criança; pedidos de colaboração da criança em
atividades de rotina; proposição de atividades em grupo; dentre outras. Concluímos que a qualidade
da interação e a preocupação com essa qualidade foram os principais fatores responsáveis pela
promoção da participação da criança-alvo nas atividades pedagógicas.
Palabras clave: Educação Especial. Educação Infantil. Práticas Pedagógicas.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/2

266: PERCEPÇÕES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
ACERCA DA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL/ Jussania Basso Bordin, Neusa
Maria John Scheid, Iara Caierão
Resumen:
Este artigo é resultado de minha pesquisa de mestrado que objetivou identificar se os professores
possuem conhecimentos acerca da singularidade do aprender em crianças com deficiência
intelectual e como esses são operacionalizados na prática docente. As reflexões desenvolvidas
durante a investigação orbitaram em torno de cinco questões: Quais as dificuldades encontradas
pelo professor na promoção da aprendizagem da criança com deficiência intelectual? Como o
professor percebe o aluno com deficiência intelectual na sala de aula e quais sentimentos esse aluno
desperta/mobiliza no professor? Que conhecimentos o professor possui sobre a aprendizagem de
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crianças com deficiência intelectual? Em que bases teóricas o professor sustenta sua prática
pedagógica? Quais as expectativas do professor em relação aos gestores e responsáveis pela
educação da criança com deficiência intelectual? Os referenciais teóricos que fundamentaram a
pesquisa foram Vygotsky (1997, 1998, 2007, 2011), Pessotti (1984), Paín (1985), Fernández
(1991, 2001), Glat (2004, 2009), Mantoan (1987, 1989, 2001, 2015, 2017), Nóvoa (1995, 1997,
2001), Perrenoud (1993, 2000, 2001, 2002), entre outros. A pesquisa de abordagem qualitativa,
com caráter descritivo, foi realizada no primeiro semestre do ano de 2017. O cenário da pesquisa
foi constituído de dezoito escolas de um município do Estado do Rio Grande do Sul/Brasil, todas
possuindo alunos com deficiência intelectual. Foram sujeitos do estudo 86 professores que
ministravam aula aos alunos com deficiência intelectual, do primeiro ao nono anos, nessas escolas.
Para a coleta de dados, foram utilizados dois instrumentos: um questionário e uma entrevista
semiestruturada. A análise dos dados foi baseada essencialmente na análise de conteúdo dos dados
construídos a partir dos questionários e das entrevistas. A partir das leituras e releituras das
respostas dos sujeitos foram construídas cinco categorias que embasaram a análise neste estudo.
Os resultados obtidos permitem inferir que é vasto o conhecimento que circula nas escolas.
Todavia, há pouca clareza quanto aos conhecimentos acerca da singularidade do aprender da
criança com deficiência intelectual e como estes podem ser operacionalizados na prática docente.
Muitos professores ainda não têm a percepção de como podem promover e mediar o
desenvolvimento do aluno com deficiência intelectual, dificultando a compreensão de seu papel
como mediadores do processo de aprendizagem. Identificou-se a necessidade de formação docente
voltada à realidade de cada escola para que o professor se sinta apoiado e fortalecido frente às
necessidades e dificuldades. Tanto a formação inicial, quanto a formação continuada, necessitam
promover reflexão e aprofundamento teórico sobre os processos de desenvolvimento humano,
principalmente os processos de aprendizagem da criança com deficiência intelectual.
Palabras clave: Mediação da Aprendizagem. Deficiência Intelectual. Inclusão escolar.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/2

356: O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COMO
GOVERNAMENTO DOS CORPOS DA DEFICIÊNCIA NA ESCOLA:
DADOS PRELIMINARES/ Liziane da Silva Barbosa Lizzi Barbosa, Helena
Venites Sardagna Helena Sardagna
Resumen:
Registrar/Inventar histórias, a partir dos dizeres de professores é um exercício que contribui para o
enriquecimento acadêmico, pessoal e social. No trabalho em apresentação, pretende-se analisar
como os professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) da Região Litoral Norte
do Rio Grande do Sul inventam suas estratégias pedagógicas para efetivar aprendizagens no espaço
escolar. Para tanto o olhar investigativo será conduzido pelos conceitos cunhados por Michel
Foucault, em especial a Governamentalidade, que nesse processo será usada como uma grade de
inteligibilidade. Como ferramenta, então, o Governamento Neoliberal contribui para evidenciar os
discursos econômicos que incidem sobre as práticas de escolarização de crianças com deficiência.
Além disso, verificar quais as concepções e governamentos são engendrados nesse espaço escolar
para o corpo da deficiência, entendido aqui como parte explícita do processo investigativo que está
no jogo da incidência do biopoder, mas sempre invisibilizado e tido como implícito nas invenções
de governamento.
Palabras clave: Governamentalidade; Corpo da Deficiência; AEE; Governamento
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/3

559: A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA CRIANÇAS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA): RELATO DE
EXPERIÊNCIA/ Viviane Cristina De Mattos Battistello, Rosemari Lorenz Martins
Resumen:
A contação de histórias utilizando um programa de adaptação de leitura com recurso de apoio
visual, é uma alternativa para o desenvolvimento do letramento emergente de crianças préescolares com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Visto que as práticas de leitura apresentam
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papel relevante na socialização de crianças, pois incentiva a interação social, a autonomia e o
letramento emergente. Nesse sentido, a presente pesquisa visa apresentar o relato de experiência da
mediação de leitura realizada com o uso do Programa Recall utilizados pelos professores e pelos
familiares de um menino e uma menina, ambos com 5 anos e diagnóstico de Transtorno do
Espectro Autista, nível leve. Para traçar o perfil do grupo de mediadores, tomou-se como base
algumas das perguntas da pesquisa “Retratos da Leitura”, a partir do Questionário sobre o Perfil de
Leitura dos Mediadores (professores), adaptação de Retratos da Leitura no Brasil, (Failla, 2016).
O aporte teórico aponta que se os mediadores de leitura (familiares e professores) são leitores, têm
livros em casa e dispõe de momentos de leitura estarão aptos a realizar atividades direcionadas ao
letramento emergente das crianças pré-escolares. Salienta-se que não há como desenvolver vínculos
por meio da leitura, se o mediador não apresentar interesse e autoconhecimento. A falta dessas
características acaba refletindo diretamente nos baixos índices de outras pesquisas do gênero, que
mostram um descaso com a leitura. Todavia, os resultados do estudo evidenciaram que as
atividades desenvolvidas pelos familiares e pelos professores foram muito significativas para a
ampliação do grau de letramento emergente das crianças pré-escolares com TEA, influenciando
positivamente no processo de alfabetização, uma vez que o contato com meio letrado possibilita
uma vivência com a cultura, com o sistema de escrita e de seus usos, sem deixar de lado o lúdico.
Contudo, o estudo reafirmou resultados de pesquisas anteriores como os de Fernandes (2012),
Lanter (2014) e Walter (2017), isto é, a mediação de leitura contribui para o desenvolvimento do
letramento emergente de crianças com TEA, principalmente porque a intervenção precoce
auxiliará posteriormente quando estiverem no processo de alfabetização.
Palabras clave: Leitura, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Mediação de Leitura, Programa
Recall
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/5

614: PROJETO CINOTERAPIA: FORMA DE INTERVENÇÃO NAS
NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS/ Cátia Marisa Pereira Rodrigues dos
Mariano, Maria Emília Bigotte de Almeida
Resumen:
A Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) é uma perturbação neurodesenvolvimental
caraterizada por défices persistentes na comunicação social e na interação social e por padrões
restritos de comportamentos, interesses e atividades. A cinoterapia pode ser definida como uma
terapia assistida pelo cão, em que o mesmo exerce a função de facilitador do processo terapêutico.
O principal objetivo deste projeto é verificar a eficácia da cinoterapia na melhoria dos
comportamentos de autorregulação, comunicação e socialização de crianças com PEA, em
contexto escolar. Participam 16 crianças com diagnóstico de PEA, que foram avaliadas numa fase
pré e pós intervenção. No grupo de controlo o método educativo da Unidades de Ensino
Estruturado para a Educação de Alunos com Perturbações do Espetro do Autismo é o modelo
Treatment and Educacion of Autistic and Related Communications Handicapped Children
(TEACH) e no grupo experimental o método educativo é o mesmo, contudo com o apoio do cão
ao longo das 40 sessões que têm a duração de 30 minutos. No grupo experimental espera-se que
existam melhorias significativas nas medidas de irritabilidade e hiperatividade, nos processos de
socialização, cognição social e na comunicação social.
Palabras clave: Perturbação do Espectro do Autismo; Cinoterapia; Comunicação; Socialização;
Autorregulação.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/5

621: Oskar, a integração pela diferença/ Joana Nogueira
Resumen:
A Escola do século XXI, deverá manter-se aberta, disponível a conceitos de projetos educativos
originais. Por estar sensível a estas questões durante a minha prática letiva, enquanto docente e
como extensão do que é ser professor na sociedade atual, surge a ideia de escrever um conto
infantil intrinsecamente ligado à questão da inclusão dos alunos com NEE. Com este projeto,
pretende-se criar uma ferramenta de trabalho para alunos, professores pais onde se apele de forma
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lúdica ( através do conto), como a integração pode acontecer na sala de aula tendo como objetivos:
Dinamizar atividades lúdicas com carácter cultural e pedagógico; Desenvolver hábitos de leitura;
Desenvolver a capacidade de expressão e comunicação; Articular saberes, conjugando a literatura
infantil; Contribuir para uma aprendizagem mais transversal; Implementar projetos
interdisciplinares nas escolas. Pretende-se demonstrar que se trata da criação de uma teia de
expressões interligadas, em que o aluno tem a oportunidade de se envolver em diferentes
atividades aliando a leitura, a música e a expressão plástica como uma forma de ser, estar,
aprender e, sobretudo, para promover a construção de aprendizagens significativas.
Palabras clave: escola, educação, inclusão
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/4

621: Oskar, a integração pela diferença/ Joana Nogueira
Resumen:
A Escola do século XXI, deverá manter-se aberta, disponível a conceitos de projetos educativos
originais. Por estar sensível a estas questões durante a minha prática letiva, enquanto docente e
como extensão do que é ser professor na sociedade atual, surge a ideia de escrever um conto
infantil intrinsecamente ligado à questão da inclusão dos alunos com NEE. Com este projeto,
pretende-se criar uma ferramenta de trabalho para alunos, professores pais onde se apele de forma
lúdica ( através do conto), como a integração pode acontecer na sala de aula tendo como objetivos:
Dinamizar atividades lúdicas com carácter cultural e pedagógico; Desenvolver hábitos de leitura;
Desenvolver a capacidade de expressão e comunicação; Articular saberes, conjugando a literatura
infantil; Contribuir para uma aprendizagem mais transversal; Implementar projetos
interdisciplinares nas escolas. Pretende-se demonstrar que se trata da criação de uma teia de
expressões interligadas, em que o aluno tem a oportunidade de se envolver em diferentes
atividades aliando a leitura, a música e a expressão plástica como uma forma de ser, estar,
aprender e, sobretudo, para promover a construção de aprendizagens significativas.
Palabras clave: escola, educação, inclusão
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/4

13: TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
EN LA EDUCACIÓN
62: METODOLOGIAS ATIVAS: O ESTUDO DE CASO DA GOOGLE FOR
EDUCATION/ Cristiane Domingos de Aquino, Edmar da Silva Medeiros, Cícero
Antônio de Morais, Anderson Sena dos Santos, Jaziel Victor de Souza
Resumen:
Ao refletirmos sobre as novas estratégias metodológicas da atualidade constatamos um cenário
dinâmico e flexível em termos de acesso aos conteúdos disciplinares de aprendizagem, assente no
estímulo à produção de conhecimentos por novas vias, como aquela mediada por tecnologias
educativas. Deste modo, vemos que as metodologias ativas têm como principal característica a
inserção do aprendente como agente principal responsável pela sua própria aprendizagem,
comprometendo-se com a sua educação. Nesse sentido, as metodologias ativas têm o potencial de
despertar a curiosidade nos assuntos abordados ou a serem abordados, à medida que os alunos se
inserem na teorização e trazem elementos novos, ainda não considerados nas aulas ou na própria
perspectiva de quem ensina. Quando acatadas e analisadas as contribuições dos alunos,
valorizando-as, são estimulados os sentimentos de engajamento, percepção de competência e de
pertencimento, além da persistência nos estudos.
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Idem a tal realidade, nasce um pensamento de ensino crítico, criativo e de autoconhecimento
enquanto competências importantes que passam a fazer parte do planejamento das aulas não
apenas como um efeito colateral, mas como o fio condutor de experiências de aprendizagem. Por
esse motivo, ganha mérito a expressão “blended-learning” ou “ensino híbrido”, ao propor uma
mistura entre o ensino presencial e online, ou nada mais do que a integração da educação com as
tecnologías de informação e comunicação. Sobre o assunto, as experiências de aprendizagem
planejada incorporam a construção coletiva de conhecimentos e as tecnologias digitais são
consideradas recursos de apoio didático para essas ações colaborativas, sendo estes meios, não
fins. Numa proposta de metodologia ativa, a adoção do ensino híbrido exige que sejam repensadas
a organização da sala de aula, a elaboração do plano pedagógico e a gestão do tempo no ambiente
de aprendizagem, presencial e online.
A partir de uma proposta de educação ativa e dinâmica, o objetivo do presente trabalho é
descrever as potencialidades de ensino e aprendizagem na utilização das interfaces da Google for
Education em turmas iniciais do curso de Gestão em Tecnologias da Informação da instituição de
ensino superior UNISÃOMIGUEL, localizada no Estado de Pernambuco (Brasil). Para tanto, o
percurso metodológico adotado nesta investigação é de cariz qualitativo e empírico descritivo,
norteando-se pela Revisão de Literatura e pelo Estudo de Caso enquanto métodos de pesquisa
científica. Como resultado, obtivemos um panorama contemporâneo da utilização de recursos da
Google for Classroom como recurso de apoio didático na formação de estudantes de cursos de
tecnologia no Brasil. Ademais, conclui-se que tal estudo contribui para ampliar a compreensão das
potencialidades da Google for Education para o processo de ensino e aprendizagem na educação
superior.
Palabras clave: Google for Education; Metodologia Ativa; Ensino Híbrido; Educação Superior
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/7

309:
POSSIBILIDADES
INVESTIGATIVAS
DAS
NARRATIVAS
DIGITAIS NA EDUCAÇÃO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA/ Sabrina
Ritieli de Souza, Alessandra Rodrigues, Mikael Frank Rezende Junior
Resumen:
A ubiquidade das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), bem como a facilidade de
acesso a recursos gratuitos que permitem a criação e veiculação de histórias digitais em suportes
multi e hipermidiáticos, tem ampliado o interesse das comunidades acadêmicas de diversas áreas
para as possibilidades das narrativas digitais em diferentes contextos. Essas narrativas ampliam o
sentido das narrativas tradicionais incorporando às histórias muitas das características da cultura
digital em que estamos imersos, além de possibilitarem o desenvolvimento de letramentos
múltiplos – necessários à formação do cidadão contemporâneo. No campo da Educação, as
narrativas digitais têm sido também foco recente de investigações e, nessa direção, este estudo
apresenta resultados decorrentes de revisão bibliográfica realizada na base Red de Revistas
Cientificas de America Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) com o objetivo de analisar
os estudos produzidos acerca das narrativas digitais nessa área do conhecimento. A expressão
“Narrativas Digitales” foi utilizada como descritor de busca, uma vez que abrange também a
expressão no singular (Narrativa Digital), conforme o funcionamento da base. Foram encontrados
141 artigos, número reduzido a 84 após a aplicação do filtro de data (2014 a 2018). A partir da
leitura dos resumos, buscando identificar somente os trabalhos cujas temáticas articulassem
explicitamente as narrativas digitais à educação, 12 artigos foram selecionados para compor o
corpus deste estudo. As análises foram qualitativas e permitiram organizar o corpus em quatro
categorias emergentes, de acordo com os enfoques: a) estudos com foco nas estratégias de ensino
proporcionadas pelas narrativas digitais; b) artigos descritivos de atividades/ações para a produção
de narrativas digitais; c) pesquisas sobre os efeitos educacionais das narrativas digitais; d) trabalhos
em que as narrativas digitais permitem a investigação de diferentes contextos/temas funcionando,
assim, como possíveis instrumentos de coleta de dados. A distribuição dos estudos nas categorias
indica a versatilidade das narrativas digitais tanto como recurso didático-pedagógico quanto como
objeto de investigação e/ou instrumento de pesquisa.
Palabras clave: Narrativas digitais. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Revisão
bibliográfica.
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Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/1

118: Río2016: La invisibilización de las mujeres deportistas en el Twitter de los medios
deportivos/ Alba Ada-Lameiras
Resumen:
Los Juegos Olímpicos se han convertido en el mayor evento deportivo del mundo. Sin embargo,
las mujeres tuvieron prohibida su participación hasta 1900. No fue hasta el S.XX cuando
empezaron a incluirse pruebas femeninas en diferentes deportes. Este avance tuvo su pico en los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016, con el mayor número de mujeres deportistas
compitiendo de la historia, logrando, además, grandes hazañas deportivas. Sin embargo, todos
estos logros de las deportistas siguen estando infrarepresentados en los Medios de Comunicación
tradicionales, pero ¿y en los nuevos medios online?
El objetivo de este estudio es conocer la presencia de las mujeres deportistas en el Twitter de los
Medios de Comunicación deportivos en España. Para ello, se analizan los medios deportivos:
Marca (@Marca) y Mundo Deportivo (@MundoDeportivo) durante la celebración de los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro 2016 –del 6 al 21 de agosto-. Los datos se han recogido mediante un
registro de todos los tweets publicados durante los 16 días de competición de los Juegos y durante
las 24 horas del día, en los dos medios seleccionados.
La muestra quedó compuesta por un total de 5.124 tweets publicados en el Twitter de los Medios
de Comunicación deportivos, Marca y Mundo Deportivo. Durante los Juegos Olímpicos de Río
2016 se publicaron 1.448 tweets en Marca y 3.676 en Mundo Deportivo. De los cuales, en Marca
un 7.73% (N=112) hacían referencia a mujeres, y en Mundo Deportivo, del total de tweets
publicados por este medio, un 17.85% (N=656) era sobre mujeres. Pero a estos datos hay que
añadirle otro apunte ¿cuántos de los tweets sobre mujeres hacen referencia a mujeres deportistas?
En Marca, el 98.33% (N=111) trataban sobre mujeres deportistas, y en Mundo Deportivo, el
93.56% (N=619) del total de tweets publicados, hacían referencia a mujeres deportistas. En
definitiva, estos dos medios deportivos publicaron, en Twitter, un 14.25% (N=730) de tweets
sobre mujeres deportistas. Una media de 7 tweets al día sobre mujeres deportistas en Marca (frente
a los 83 sobre hombres deportistas), y una media de 39 tweets en Mundo Deportivo (frente a los
188 sobre hombres deportistas).
Por lo tanto, a pesar de que, en los Juegos Olímpicos, las mujeres reciben más cobertura
mediática y adquieren más visibilidad que en cualquier otro evento deportivo, la llegada de nuevos
canales de comunicación, como son las Redes Sociales, en este caso en concreto de Twitter, no
han propiciado un aumento de la cobertura sobre el deporte femenino. Esto provoca que las
mujeres sigan infrarepresentadas en las informaciones sobre deporte, y, por consiguiente,
invisibilizadas en unos Juegos Olímpicos históricos para el deporte femenino.
Palabras clave: Medios de Comunicación, Twitter, Deporte, Mujer, Juegos Olímpicos
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/7

157: O grupo virtual do Facebook no ensino da disciplina de Informática Aplicada./
Manuel Teixeira, Altina Ramos
Resumen:
Os espaços virtuais proporcionados pela internet, nomeadamente as redes socias virtuais,
possibilitam às pessoas estarem presentes virtualmente em tempos e espaços diferentes.
Atualmente, é um facto as pessoas associarem as redes sociais digitais às suas vivências e
instantaneamente se comunicam, partilham informações, aprendizagem e atividades de lazer. Os
alunos e professores também estão inseridos nas redes sociais virtuais e facilmente criam laços de
interação social. É importante o professor servir-se das potencialidades das redes sociais virtuais e
estudar estratégias de interação entre os alunos nestes espaços de forma a potenciar o processo de
ensino e aprendizagem em tempos e espaços diferentes. Neste estudo contextualiza-se o processo
de ensino e aprendizagem da disciplina de Informática Aplicada do Instituto Superior de Ciências
da Educação da Huíla em Angola, na qual o professor utiliza um grupo da rede social Facebook
para orientar os alunos na elaboração das actividades independentes. Neste estudo pretende-se
responder a seguinte questão de investigação: Como os alunos da disciplina de Informática
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Aplicada intensificam as suas interações de aprendizagem no grupo virtual da rede social Facebook
para a resolução e apresentação das atividades independentes. O objectivo deste estudo é
descrevermos a intensificação das interações entre alunos por meio de um grupo virtual no
Facebook na resolução e apresentação das actividades independentes. A metodologia é de âmbito
qualitativo mais particularmente o estudo de caso. Os participantes do estudo foram os alunos do
primeiro ano dos cursos de Química e Física do ISCED-Huíla matriculados no ano letivo de 2018.
O instrumento de recolha de dados utilizado foi o diário de bordo e analisou-se os dados mediante
a análise estrutural das Redes Sociais; foi elaborada uma planificação de atividades independentes
das aulas para a integração do Grupo Virtual Facebook no ensino da Informática Aplicada. Os
resultados obtidos permitiram-nos compreender e descrever as interações entre alunos na
elaboração de actividades independentes no grupo virtual Facebook.
Palabras clave: Interação entre alunos; Grupo virtual do Facebook; Informática Aplicada,
Actividades Independentes.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/7

211: Blended learning no ensino superior: uma revisão sistemática sobre o tema/ Aurélio
Lucamba, José Lencastre, Bento Silva
Resumen:
O presente artigo apresenta uma revisão sistemática que teve como objetivo recolher evidências em
torno dos contributos do Blended Learning no Ensino Superior, conhecendo o que a literatura já
produziu sobre esta temática. No processo de pesquisa resultaram um total de 973 artigos escritos
em língua portuguesa e disponíveis em formato completo nas bases de dados RCAAP, a CAPES e
a SciELO. Após as etapas de aplicação de critérios de inclusão e exclusão permaneceram 10 artigos
que nos permitiram enquadrar o assunto tratado nos temas de interesse para a nossa análise. Os
resultados obtidos na análise efetuada mostraram que é relevante implementar e fundamentar o
ensino híbrido nas instituições por ser predominante e emergente nas sociedades contemporâneas
e, concomitantemente reforça o domínio das tecnologias no manuseamento das ferramentas elearning ligadas as Universidades. Sobre os factores existentes e entendidos como favorecedores da
implementação de tal iniciativa, constatou-se que surge com maior grau de reflexão o à vontade e a
elevada familiaridade que os estudantes do Ensino Superior assumem relativamente à tecnologia,
sendo sublinhado o seu interesse por conteúdos multimédia e a sua proficiência tecnológica.
Palabras clave: Tecnologias Digitais; Blended Learning; Educação Online; e Ensino Superior.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/4

223: WIKIPÉDIA: UMA EXPERIÊNCIA DE AUTORIA/ Maria Cristina Rigão
Iop, Felipe Gustsack, Lia Raquel Oliveira
Resumen:
O presente estudo debruça-se sobre a escrita colaborativa na Wikipédia. Tem como objetivo geral
compreender as características da aprendizagem de participantes numa experiência de escrita
colaborativa de textos para a Wikipédia, observando a sua autonomia, cooperação e acoplamento
com as tecnologias digitais. O trabalho desenvolve-se no seio de um grupo institucional de pesquisa
que tem seus estudos embasado no paradigma da complexidade, alicerçado em autores como
Edgar Morin, Humberto Maturana e Francisco Varela e por isso compreendemos a aprendizagem
como um processo auto-eco-organizativo, no qual o humano emerge e pode se perceber como
devir.
Assim, oferecemos um curso de extensão denominado Desvendando a Wikipédia: Uma
experiência de autoria, dirigida aos integrantes do grupo de pesquisa. A experiência aconteceu sob
inspiração de uma metodologia cartográfica. O Curso aconteceu em quatro encontros presenciais,
perfazendo vinte horas (doze horas presenciais e oito horas de atividades online). Os participantes
indicaram já conhecer a Wikipédia, mas apenas para pesquisas. Durante os encontros presenciais
deu-se o entrosamento com as ferramentas da plataforma, discutiu-se qual a contribuição que o
grupo queria fazer e elaborou-se um verbete na Wikipédia. Os encontros online possibilitaram
leituras e aprofundamentos teóricos sobre a temática escolhida. Para encerrar, realizamos um
encontro sob a abordagem de grupo focal para refletir sobre as temáticas em causa.
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Esta experiência de escrita no ambiente da Wikipédia desencadeou percepções de diferentes
nuances do que designamos por escrita colaborativa. Os participantes, comprometidos com os
pressupostos teóricos que permeiam os estudos do grupo de pesquisa, buscaram expressar nessa
escrita o pensamento complexo que caracteriza nossas discussões.
Os encontros propiciados pelo Curso foram momentos de invenção/reinvenção constante de
saberes por parte de todos os envolvidos. Percebemos a intensificação do diálogo necessário à
tomada de decisões; as modificações das atitudes que remetem à autonomia individual; a
configuração dos traços que definem o que entendemos como cooperação, ou seja, outros modos
de aprender.
Destacamos que o ambiente virtual da Wikipédia foi rapidamente compreendido por todos, o que
evidencia o acoplamento tecnológico dos participantes com o mesmo. No mesmo sentido,
emergiram concepções diferentes acerca do processo democrático que envolve a ação de escrever
colaborativamente. Ou seja, na medida em que a escrita iniciada por um colega passou a ser
acompanhada — sendo os sentidos das palavras debatidos — a reescrita tornou visível a
fragilização das certezas quanto aos sentidos assumidos como saberes individuais. Na mesma
direção, evidenciou-se a ação de aprender como um processo, efetivamente auto-eco-organizativo.
Isto é, emergiu no grupo de participantes uma percepção, e até mesmo um compromisso com o
sentido coletivo e contextual, que constitui a gênese dos processos de conhecer, o que não é
comum na escrita quando a autoria é individualizada.
Palabras clave: Wikipédia; aprendizagem; escrita colaborativa; tecnologia digital; complexidade.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/2

240: Avaliação de usabilidade de módulos online referentes à práticas profissionais da
plataforma SUAP do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte (IFRN)/ Roberto Ramos de Lima
Resumen:
O artigo apresenta a avaliação de usabilidade dos módulos online relacionados à prática profissional
do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). No SUAP os módulos que são referentes às práticas
profissionais são os de (i) Estágio, de (ii) Aprendizagem, de (iii) Gestão de Projetos de Extensão e
Pesquisa e de (iv) Atividade Profissional Efetiva. Nesse contexto, usuários (coordenadores de
curso, orientadores e/ou gestores e os alunos) relatam dificuldades em realizar gerenciamento das
informações por não haver integração entre os módulos existentes. Este problema levou-nos a
avaliar a usabilidade dos módulos no SUAP no sentido de (a) identificar as dificuldades encontradas
pelos usuários no uso dos módulos na prática profissional, (b) identificar as percepções dos
usuários no uso dos módulos no SUAP na prática profissional; (c) propor melhorias na usabilidade
dos módulos no SUAP de forma a contribuírem no acompanhamento da prática profissional
discente do IFRN.
Os participantes da pesquisa foram os docentes (orientadores, coordenadores, gestores) e os
alunos (estagiários, pesquisadores) do IFRN – Campus Nova Cruz. Serão aplicados testes de
usabilidade e avaliação da satisfação, com utilizadores finais.
Para recolha de dados foi utilizado um questionário de avaliação de usabilidade dividido em 9
categorias (1) experiência do usuário, (2) aspecto visual de interface, (3) navegação, (4) gestão de
erros, (5) consistência, (6) controle, (7) conteúdo, (8) feedback e (9) facilidade de aprendizado,
seguido de um questionário de avaliação da satisfação SUS (System Usability Scale), para obter o
grau de satisfação dos utilizadores em relação aos módulos em estudo e identificar as dificuldades
encontradas pelos mesmos.
Os resultados permitiram identificar as dificuldades encontradas pelos usuários no uso dos módulos
na prática profissional,
permitiram identificar as suas percepções e propor
melhorias/recomendações para os módulos.
Palabras clave: usabilidade; avaliação; SUS; SUAP; prática profissional.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/2

278: Pesquisa e Formação na Cibercultura: Relato de experiência de uso da Plataforma
Google Classroom para apoio ao blend learning na Pós-Graduação/ Dionísio Tumbo
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Resumen:
Nos últimos anos verifica-se uma crescente preocupação dos docentes universitários e
investigadores em desenvolver pesquisas e formação em Cibercultura devido ao advento e evolução
da Internet (web). Neste contexto, emerge este artigo que reporta uma experiência de adoção e uso
da Plataforma Google Classroom numa turma do Curso de Mestrado em Administração e Gestão
da Educação (GAE). A pesquisa, realizada na Universidade Católica de Moçambique-Extensão
Lichinga, teve como desiderato dar suporte às atividades de ensino-aprendizagem e permitir maior
interação entre os mestrandos na disciplina de Psicopedagogia lecionada em contexto de blend
learning no primeiro semestre letivo de 2019. Os dados obtidos permitiram concluir que a inclusão
de plataformas online tende a despertar maior entusiasmo e interesse nos mestrandos,
geograficamente dispersos e com horários demasiadamente desfasados, no estabelecimento da
interação e colaboração em rede, mesmo na condição de mobilidade e ubiquidade.
Palabras clave: Palavras-chave: Cibercultura. Google Classroom. Psicopedagogia. Interação.
Ubiquidade
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/2

296: Revisão sistemática sobre metodologias para a produção de videoaulas/ Michel
Madson Alves Cabral, José Alberto Lencastre
Resumen:
Embora uma aula gravada possa ter características muito próximas de uma aula presencial, existe a
necessidade de tomar alguns cuidados na hora da elaboração dos vídeos. Muitos professores não
sabem como gerar roteiros, editar filmagens e até mesmo manusear alguns equipamentos, pois em
suas licenciaturas não foi ensinado como se deve produzir tal conteúdo digital. Antes de aprender
como devem ser feitos tais procedimentos, o professor deve ter em mente o que os alunos
procuram ao assistirem uma vídeoaula. Foi pensando nisso que foi desenhada uma investigação que
visa propor uma metodologia para a produção de videoaulas. A pesquisa focará em videoaulas
voltadas para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) do Brasil, dessa forma terá como
população estudada um grupo de alunos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) que
se encontram próximos de realizar tal exame. O desenho de pesquisa desse projeto será de natureza
qualitativa, tendo como método o estudo de caso, uma vez que será investigada a população
supracitada, e como técnica de recolha de dados será utilizada o Focus Group. A questão de
investigação cuja pesquisa gira em torno é a seguinte: “Que características uma videoaula deve ter
para atender as necessidades do público que irá prestar o ENEM - Exame Nacional do Ensino
Médio?”. Diante do exposto, busca-se alcançar três objetivos: (i) Identificar os elementos técnicos
mais eficazes para a apresentação e disponibilização dos vídeos; (ii) analisar a estrutura de script
mais adequada para uma aprendizagem facilitada; (iii) propor uma metodologia de produção de
videoaulas para o Exame Nacional do Ensino Médio.
O presente artigo apresenta a primeira etapa desta pesquisa e consta de uma revisão sistemática de
literatura sobre estudos desenvolvidos desde 2012 até os dias atuais com o tema central
metodologias para a produção de videoaulas. Para tanto, inicialmente foi feito uma pesquisa em
duas bases de dados do Brasil e Portugal - Periódicos Capes e RCAAP, respectivamente - a fim de
selecionar estudos que indicassem possíveis categorias para serem analisadas. Na primeira etapa da
pesquisa obteve-se 63 documentos. Após usar os critérios de inclusão e exclusão restaram 8
documentos para análise. Como resultado obtivemos 09 categorias como linguagens, cenários,
planos, roteiros, plataformas, inteligências, tempo, Threshold Concept e acompanhamento, que
influenciam de modo significativo na produção de videoaulas. Com as categorias definidas foram
desenvolvidas questões a serem aplicadas em entrevistas do tipo Focus Group a um grupo de
alunos do IFRN que se encontram próximos de realizar tal exame com as quais se espera gerar
dados suficientes para atender a todos os objetivos desse trabalho.
Palabras clave: videoaula; metodologia; produção; educação a distância
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/1

308: TECNOLOGIAS DIGITAIS EM AULAS DE QUÍMICA: ANÁLISE
DAS PERCEPÇÕES DE DISCENTES E DOCENTE A PARTIR DA
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APLICAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA/ Alessandra Rodrigues,
Maria Dara Vilas Boas, Mikael Frank Rezende Junior
Resumen:
A inserção de tecnologias digitais no currículo escolar vem sendo objeto de discussão e é defendida
por muitos autores como elemento capaz de contribuir para a (re)significação de conteúdos e
também dos processos de ensino e de aprendizagem em diferentes áreas do conhecimento. Nesse
contexto, este trabalho tem como objetivo captar e analisar as percepções de discentes e docente
sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no ensino de química a partir da
aplicação de uma sequência didática sobre os conteúdos de estequiometria e balanceamento de
equações. Essa sequência didática foi desenvolvida utilizando as TIC com estudantes do segundo
ano do Ensino Médio de uma escola pública brasileira localizada em uma cidade de pequeno porte
do sul do Estado de Minas Gerais. Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados
questionários aplicados aos discentes da turma e ao docente após a finalização da sequência. As
análises dos dados são qualitativas. Como resultados, o estudo mostra que, apesar de serem
sujeitos jovens, os estudantes não dominam as tecnologias para situações de aprendizagem escolar.
Apesar disso, o uso de tecnologias digitais nas aulas de química funcionou como elemento
motivacional e permitiu que os alunos tivessem uma participação mais ativa no processo de
aprendizagem. Outro aspecto relevante associado ao uso pedagógico das TIC foi a apropriação e o
desenvolvimento, por parte dos estudantes, de habilidades associadas aos múltiplos letramentos.
Do ponto de vista das percepções do docente, o uso das TIC foi compreendido como promotor
de uma prática pedagógica que favoreceu o protagonismo dos estudantes na construção de
conceitos e conteúdos da química. Como limitantes desta pesquisa, destacamos a falta de
infraestrutura da escola e o tempo curto das aulas – o que aponta, por um lado, para aspectos
amplos, como políticas públicas de incentivo e suporte ao uso das tecnologias na escola; por outro,
para questões específica referentes à organização curricular das disciplinas e da própria formação de
nível médio no Brasil.
Palabras clave: Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Currículo. Ensino de Química.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/1

321: Learning Organization: paradigmas de interação e de comunicação para b-learning/
Daniel Lucamba, Aurélio Lucamba
Resumen:
A formação constitui uma prioridade no seio da sociedade, e muitas das vezes a falta da expansão
das universidades e a indisponibilidade de horários para frequentar diariamente as aulas presenciais,
têm estado na fomentação de buscas pelos recursos tecnológicos de modo a beneficiar das suas
potencialidades e para uma formação mais inclusiva. O trabalho que nos propomos realizar tem
como objetivo de fundamentar sistematicamente ensino combinado na base de metodologia de
investigação-acção, que se relaciona com a intervenção na prática profissional conjugada com a
proporção da melhoria na investigação educativa e ensino nas organizações, sendo que se
introduzem os conceitos inerentes à prática reflexiva.
O problema de investigação passa por definir como introduzir um modelo de oferta de formação
em modalidade online ou mista no Instituto Superior Politécnico da Huíla-Angola (ISPH), bem
como identificar, descrever e propor solução para os professores e alunos com indisponibilidade
de horários presenciais frequentarem uma formação,
analisar a situação tecnológica e
organizacional atual, à luz do conhecimento sobre tecnologias informáticas aplicadas a este tipo de
problemas.
Palabras clave: Ambientes virtuais, e-learning e b-learning, Tecnológica Digital e Comunicação
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/4

330: THE RADIOPHONIC CULTURE IN ONLINE EDUCATION/ Marcelo
Manoel dos Santos Miranda, Cristiane Domingos de Aquino, Marcelo Mendonça
Teixeira, Cícero Antônio de Morais, Jaziel Victor de Souza
Resumen:
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Communications technologies allow for the annihilation of distance and for globalization - the
potential for rapid, synchronous and asynchronous communication also changes the relationship
to time. This is because communication technologies, such as the Internet, allow for
decentralization of operations and focusing of control, increasing the effectiveness of networks
relative to hierarchical structures. To Dennis Macquail (2010, p.4), “the term mass communication
was coined along with that of mass media, early in the twentieth century to describe what was then
a new social phenomenon and a key feature of the emerging modern world that was being built on
the foundations of industrialism and popular democracy”. Today, the mass media (newspapers,
magazines, cinema, television, radio) developed rapidly to reach formats of virtual media on the
network society, providing new supports of communication. The technological convergence of the
mass media is the result of a long adaptation process of their communicative resources to the
evolutionary changes of each historical moment.
Thus, the new media became (plurally) an extension of the traditional media, allowing to the
public access information in a wide range of digital devices. In this sense, our qualitative study with
empirical descriptive nature focuses on a literature review about Web Radio and its educative
strand. This is an innovator and incipient issue on literature when investigating the potentialities of
the radiophonic universe to the online educative process. By itself, the fruitful study follows the
path of the radiophonic evolution integrating the online education on the media sphere, especially
on the production of educational content to the programs and the conception of a new language to
the environment, a promising ambience to the contemporary radiophonic culture. From this
scenario, we contextualize with the case study of the web university radios on Portugal and Spain,
showing its educative contributions to the academic community. Due to the unusual nature of this
investigation, we intend to promote the phenomenon of the “Educative Modalities of Radio on
the Digital Era”, that makes itself present on many European countries, at the same time,
expanding the debate among the international scientific community. This investigation considered it
important to analyze the educational potentialities of web radios in the Portuguese and Spanish
academic universe. For that purpose, given the characteristics of the study, the research
methodology used was of qualitative and empirical descriptive. Such information offers us
consistent elements to move from the tacit to the explicit knowledge, with property of causes and
consequences, going beyond the bibliographic limitations.
Palabras clave: Web Radio, Online Education, Educational Technologies, Digital Era.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/1

330: A TECNOLOGIA ASSISTIVA ENQUANTO TECNOLOGIA
EDUCATIVA PARA O TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPETRO
AUTISTA/ Marcelo Manoel dos Santos Miranda, Edmar da Silva Medeiros, Cristiane
Domingos de Aquino, Edmar da Silva Medeiros, Marcelo Mendonça Teixeira
Resumen:
Novos modos de vida são permeados por uma cultura global que potencializa novas formas de
sociabilidade no mundo contemporâneo através de tecnologias digitais. Em outras palavras, tratase de uma virtualização cultural da realidade humana, fruto da migração do espaço físico para o
virtual (mediado pelas tecnologias de informação e comunicação), regido por códigos, signos e
relações sociais próprias. Avante, surgem formas instantâneas de comunicação, interação e
possibilidade de rápido acesso às informações, no qual não somos meros emissores, mas
produtores, reprodutores, colaboradores e distribuidores daquelas em diferentes campos do saber,
incluindo as contribuições dos recursos tecnológicos para a saúde das pessoas. Nesse contexto, o
estudo em voga apresenta uma nova abordagem de atividades com uso do software JClic para
educação especial, de acordo com as necessidades do Transtorno do Espetro Autista (TEA).
Usando o Tratamento TEACCH (Treatment And Education of Autistic Related Communication of
Handicapped Children – Tratamento e Educação do Autismo Relacionado a Comunicação de
Crianças deficientes), investiga-se como o uso das novas Tecnologias de Informação e
Comunicação podem aprimorar as variadas formas de trabalhar o ensino de autistas. Assim, estudo
aqui apresentado pretende estabelecer condições necessárias para se expor propostas mediante aos
conceitos tecnológicos. Como proposta, concebe-se o uso da ferramenta JClic para o desenvolver
das habilidades da criança, em cada necessidade específica, auxiliando o seu progresso educativo.
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Na prática, a investigação de cariz qualitativa e empírico descritiva tem a intenção de analisar uma
nova abordagem de atividades de ensino para criança Autistas de 6 a 9 anos com auxílio da
interface JClic, através da qual é possível criar e executar atividades multimídias proporcionando
benefícios para a criança, contribuindo como uma nova fonte bibliográfica sobre o tema. O
trabalho foi desenvolvido no Campus da Faculdade Escritor Osman da Costa Lins, no período de
fevereiro de 2018 a março de 2019. Por fim, os resultados da pesquisa demonstram as
potencialidades dos recursos tecnológicos enquanto tecnologias educativas de apoio didático para
crianças com o Transtorno do Espetro Autista em diferentes realidades sociais vivenciadas.
Palabras clave: Tecnologia Assistiva, Autismo, Tecnologia Educativa, JClic.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/1

339: Inclusão digital no contexto social: Análise dos beneficiários do Programa Nacional
Assistência Estudantil do IFAM-CMZL/ Wylnara dos Santos Braga, Bento Duarte da
Silva
Resumen:
O trabalho em tela é resultado de uma dissertação de mestrado realizado com os estudantes do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas- Campus Manaus Zona Leste
(IFAM-CMZL) que foram beneficiários da assistência estudantil no ano de 2016. Buscou-se
demonstrar a importância da utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na
educação brasileira para minimização das desigualdades sociais, tendo em vista, que somos
pertencentes à Era Digital e que a inclusão digital é um debate atual. Para tanto, realizou-se uma
pesquisa de campo com uma abordagem quanti-qualitativa, aplicado método de pesquisa survey,
com o preenchimento de questionário eletrônico e entrevista. O questionário socioeconômico
aplicado é um dos instrumentos de análise utilizado pelo Serviço Social do IFAM-CMZL para
avaliar a vulnerabilidade social do estudante durante seleção da assistência estudantil. Diante desta
pesquisa, campo teórico e campo empírico, foi possível refletir acerca do mundo em que vivemos
e das tamanhas desigualdades existentes em um único lócus. Percebeu-se que as condições de
localidade, de sobrevivência e renda (emprego, alimentação, moradia, etc.), familiar, educação
dos pais e o próprio ambiente em que vivem e se relacionam podem interferir no acesso às
tecnologias. Diante de tantos desafios, a escola pode e deve assumir-se como fator primordial para
transformação e inclusão social e digital. O método desenvolvido é um importante caminho para
entender o papel educativo das TIC para os estudantes do IFAM-CMZL e para a sociedade
amazonense. Esta pesquisa fornece subsídios para futuros estudos no campo da educação. Ao
longo do estudo diversos desafios para uso das TIC foram identificados, entre eles a falta de
políticas públicas que contemplassem projetos de inclusão digital principalmente para as regiões
mais pobres e não atrativas economicamente. Além disso, a criação de políticas públicas
educacionais e inclusivas para propiciar acesso aos estudantes baixa-renda, pois a exclusão digital
também deriva da exclusão econômica.
Palabras clave: Inclusão Social, Inclusão Digital, TIC, Assistência Estudantil, Politicas Públicas.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/3

379: Projeto de integração de PBL e Gamificação: que dizem os estudantes universitários
que viveram a experiência?/ Adriana de Lima Reis Araújo, Maria Altina Silva Ramos
Resumen:
As metodologias ativas de aprendizagem oferecem formas de ensinar e aprender centradas na ação
e no conhecimento de todos os atores da relação educativa e, sobretudo, na responsabilização do
estudante pelo seu próprio processo de construção de saberes. Por sua vez as tecnologias digitais de
informação e comunicação favorecem a expansão e disseminação das estratégias de aprendizagem
ativas. Estas agregam um conceito amplo que pode se referir a uma variedade de estratégias, dentre
elas a Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL). Adicionalmente uma nova perspectiva, que trata
a questão do engajamento e incorpora mecânicas de jogos vem ganhando força na Educação,
sendo conhecida como Gamificação. O presente trabalho, parte de um estudo de Doutoramento
em Ciências da Educação, especialidade em Tecnologia Educativa, pela Universidade do Minho,
apresenta resultados parciais relacionados a aspectos que estão sendo aprofundados no decorrer da
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tese. A questão que se busca investigar refere-se à contribuição da PBL combinada com a
Gamificação e o uso de tecnologias digitais para a aprendizagem e para o engajamento de
estudantes universitários. Objetiva-se, com esse estudo, investigar as contribuições de uma
intervenção ancorada no referencial metodológico da PBL com Gamificação de modo a contribuir
para a aprendizagem e para a promoção do engajamento de estudantes universitários. O modelo de
intervenção pedagógica que se encontra em desenvolvimento, que denominamos BPGAME,
contempla as tecnologias digitais: ambiente virtual de aprendizagem Moodle, aplicativo Padlet e a
rede social Whatsapp. Este estudo doutoral se desenvolve a partir da metodologia de Design Based
Research – DBR e assume abordagem qualitativa. A coleta de dados está sendo instrumentalizada
por diário de bordo, questionários, registros eletrônicos, dados das plataformas digitais, os
projetos elaborados pelos estudantes, entrevistas coletivas, tipo focus group e entrevistas
semiestruturadas com os participantes da pesquisa. Os dados recolhidos serão analisados pela
técnica de análise de conteúdo com o apoio do software N-Vivo. O campo de pesquisa
compreende o curso de Administração da Universidade Federal do Maranhão, correspondendo ao
universo de estudantes matriculados no componente curricular Administração de Recursos
Humanos. Adicionalmente, para a resolução de problemas e construção de projetos os estudantes
têm como local de pesquisa de campo as instalações de um grupo empresarial de varejo brasileiro
localizado na cidade de São Luís no Estado do Maranhão. Ressalta-se que este projeto de estudo
doutoral obteve aprovação do Conselho de Ética em Pesquisa com Seres Humanos CEP/CONEP
por meio da Plataforma Brasil e que todos os participantes preencheram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Para iniciar a compreensão do nível de engajamento e dos
benefícios desta experiência aos participantes, o presente artigo apresenta os resultados empíricos
preliminares obtidos a partir da aplicação de questionários envolvendo os estudantes em dois
momentos: antes de iniciar e ao término do BPGAME. Espera-se que os resultados desta
experiência dos estudantes apontem para o desenvolvimento de habilidades e atitudes fundamentais
para formação de um cidadão consciente e para a produção de um conhecimento inovador que
inclui interpretação própria, formulação pessoal, saber pensar e aprender a aprender.
Palabras clave: Pedagogia universitária, TDIC, metodologias ativas, aprendizagem baseada em
projetos, gamificação.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/3

468: As diferentes representações de funções e a compreensão que os alunos do ensino
secundário desenvolvem destas num contexto de integração da tecnologia/ Helena Rocha
Resumen:
As diferentes representações de funções são consideradas determinantes para a aprendizagem
desenvolvida em torno do conceito de função. Sendo amplamente reconhecida a complexidade
deste conceito, as diferentes representações permitem ao aluno compreender numa representação
aquilo que não foi possível entender numa outra representação. A integração da tecnologia no
processo de ensino e aprendizagem vem oferecer uma forma fácil e rápida de aceder a diferentes
representações. Torna-se assim possível alternar de forma quase imediata entre as representações
algébricas, tabular, numérica e gráfica. Estas são representações que possuem características
bastante diferentes umas das outras, sendo também valorizadas de formas diferentes no âmbito da
Matemática. Estas diferenças fazem igualmente com que tendam a ser-lhe associados diferentes
níveis de complexidade. A representação algébrica é a representação mais valorizada em
Matemática, mas é também a que tende a ser considerada mais complexa pelos alunos, dado o seu
carácter mais compacto e abstrato. A representação numérica é mais intuitiva, mas é muito limitada
na informação que disponibiliza, pelo que por vezes é demasiado limitada. A representação tabular
já é mais abrangente, mas frequentemente não é suficiente para permitir obter uma perspetiva
global do comportamento da função. A representação gráfica é a mais visual, mas por vezes pode
ocultar ou deturpar informação importante. É pois fundamental para a compreensão do conceito
de função conseguir transferir de uma representação para outra toda a informação relevante. Neste
estudo pretende-se analisar a compreensão que alunos do ensino secundário mostram ter da
informação transmitida por cada uma das representações de função usualmente disponibilizadas
pela tecnologia. Concretamente, pretende-se compreender quais as transições entre representações
que mais facilmente são compreendidas pelos alunos e quais as que são mais difíceis de efetuar.
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Pretende-se ainda identificar alguns aspetos que possam contribuir para tal. Este estudo adota uma
metodologia quantitativa em que são analisadas as respostas dadas por uma turma a um teste
focado na passagem de uma representação a outra; e uma metodologia qualitativa que tem por base
a realização de entrevistas a três dos alunos da turma, como forma de procurar compreensão sobre
as suas respostas. Os resultados alcançados apontam claramente para uma maior facilidade de
compreensão associada à representação gráfica e uma maior dificuldade associada à representação
tabular. As razões para tal parecem estar relacionadas com as características específicas de cada
representação, mas também com aspetos relativos às experiências de aprendizagem vivenciadas,
onde a integração da tecnologia é uma influência a não negligenciar. Este é um aspeto que vem
reforçar o impacto do papel do professor e das opções de ensino que assume sobre as
aprendizagens dos alunos.
Palabras clave: Representações de funções, Matemática, Tecnologia
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/4

536: Estilos de Aprendizagem de professores em formação na modalidade blended
learning/ Eliana Alves Moreira Leite Eliana leite, José Alberto Lencastre José
Lencastre, Bento Duarte Silva Bento Duarte
Resumen:
Este estudo apresenta professores em formação na modalidade blended learning na perspectiva de
analisar seus estilos de aprendizagem a partir de inquéritos (Kolb, 1976) e uma métrica de
mensuração não-linear denominada Fator Beta proveniente do Modelo Learning Vectors (LV), que
associa aspectos quantitativos e qualitativos da aprendizagem. Espera-se contribuir com percurso de
aprendizagem personalizada destes formandos para que possam modificar continuamente suas
práticas em sala de aula.
Palabras clave: estilo de aprendizagem, formação de professores, blended learning.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/6

552: A tutoria e as escolhas dos recursos pedagógicos pelos tutores a distância/ Bento
Duarte da Silva, Ana Perpétua Ellery Corrêa
Resumen:
O ensino superior público brasileiro iniciou a incorporação da modalidade de educação a distância a
partir da criação da Universidade Aberta do Brasil - UAB, em 2005. Desde então, este tem
vivenciado uma era de mudanças que incide, de modo substancial, na estratificação da função
docente e na adoção de novos paradigmas de mediação da aprendizagem, notadamente no que diz
respeito aos aspectos tecnopedagógicos. Entretanto, apesar das regulamentações legais quanto às
funções tutoriais e do amplo discurso da importância das tecnologias na ampliação das
possibilidades educativas, a compreensão do papel do tutor na praxis e a adesão destes ao uso de
ferramentas inovadoras ainda necessitam ser potencializadas. O presente artigo tem como objetivo:
(i) analisar a autopercepção do tutor a distância, que participa de forma mais direta no processo de
ensinoaprendizagem com o aluno, quanto ao seu papel profissional e sua importância enquanto
educador e (ii) compreender como tem sido a adaptação deste ator educativo ao uso das tecnologias
nos cursos a distância. Para a efetivação do estudo empírico, optou-se pelo aprofundamento de
questões advindas de uma pesquisa ampla realizada com 75 tutores a distância da UAB no âmbito
investigação doutoral da autora, sob a orientação do coautor, abrangendo uma maior interlocução
com o universo de 18 tutores que responderam voluntariamente a 4 questões abertas situadas no
aprofundamento da sua percepção acerca do seu papel e dos fatores limitantes relacionados ao uso
pedagógico das tecnologias no ambiente virtual. Os participantes foram mobilizados por meio de
envio de um formulário desenvolvido no Google Forms, em que foi garantida a anonimidade dos
mesmos. Como resultado foram classificados os termos mais utilizados pelos tutores a distância ao
se referirem a si mesmos, suas expectativas e reais funções, extraindo os relatos de suas narrativas,
tendo sido analisado os recursos que foram mais amplamente elegidos para uso no contexto online
e suas motivações e dificuldades. Desta feita, o artigo permite uma reflexão acerca de aspectos que
mais fragilizam a função da tutoria a distância e que devem ser superados para o aprimoramento do
processo educativo realizado na virtualidade.
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Palabras clave: tutor a distância, recursos pedagógicos, tecnologias educativas.
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/6

557: O SIMADE e o uso de seus dados: o que dizem os agentes escolares/ Carla da
Conceição de Lima Carla Lima
Resumen:
Com a consolidação dos sistemas de avaliação em larga escala a partir dos anos de 1990 no Brasil,
especialmente o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e da Avaliação
Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC) a partir de 2005, verificou-se um progresso notável
na coleta, na produção e na disponibilização de informações sobre os sistemas de ensino e escolas
bianualmente. Ao mesmo tempo proliferam nos anos 1990 e 2000 a distribuição de computadores e
da internet nas escolas, a partir de iniciativas do Ministério da Educação (MEC), que desenvolveu
o Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO), Programa Nacional de Tecnologia
Educacional (PROINFO Integrado) e o Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE). Ou seja, há a
introdução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e, posteriormente para as
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (DTIC) que propiciaram a criação de sistemas
de gestão escolar.
Diante desse cenário alguns estados adotaram softwares para a gestão escolar em busca de maior
qualidade nos sistemas de ensino, e que também permitissem, diferentemente das avaliações em
larga escala, um acompanhamento mais próximo do cotidiano, maior transparência das ações dos
atores escolares, melhor controle das informações e das práticas desenvolvidas nas unidades de
ensino e o monitoramento dos resultados em tempo real.
Minas Gerais adotou o Sistema Mineiro de Administração Escolar (SIMADE) que propicia para as
escolas benefícios como a organização dos dados acadêmicos, o gerenciamento das informações,
maior agilidade nos procedimentos pedagógicos e administrativos e no processo de tomada de
decisões que permite monitorar o rendimento e desempenho discente, como também padronizar e
controlar o que acontece nas escolas.
No entanto, são os usuários do sistema – diretores e secretários escolares-, que assumem papéis
decisivos no uso do SIMADE, pois são eles que lhe atribuem um propósito, infundido um
significado para os dados administrativos ou pedagógicos extraídos do sistema. A interpretação de
cada indivíduo sobre o valor e significado do dado, bem como a forma como ele o integra em seu
cotidiano podem ser a base para o exercício da discricionariedade no uso do SIMADE e de seus
dados.
Diante desse panorama, propomos investigar de que forma a discricionariedade dos diretores e
secretários influenciam o uso do SIMADE e de seus dados no cotidiano escolar.
Utilizando a metodologia quantitativa, aplicamos um survey em 3.444 escolas, dos quais 586
diretores e secretários responderam ao instrumento. Constatou-se que a discricionariedade
influencia na responsabilidade em relação ao sistema, vez que para a maioria dos diretores ela é
apenas de fiscalização dos dados inseridos no sistema, enquanto para os secretários é de inserção
de dados no SIMADE; na percepção do uso do sistema para aspectos administrativos ou
pedagógicos da gestão, porque a maioria dos diretores e secretários usam o SIMADE para aspectos
administrativos, embora nas escolas em que o tipo de uso é pedagógico os alunos parecem ter um
desempenho melhor. Portanto, os atores escolares, a partir de discrionaridade, pode influenciar
no uso do sistema e de seus dados.
Palabras clave: Diretor escolar. Uso dos dados. SIMADE
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/6

560: As Tecnologias de Informação e Comunicação Face ao Desencanto Docente/
Filomena Meleiro
Resumen:
O presente artigo contempla parte de uma investigação realizada no âmbito do mestrado em
Ciências da Educação, Área de especialização em Tecnologia Educativa. Esta visou aportar alguns
contributos para a compreensão do fenómeno da utilização das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) em contextos de Educação de Infância por parte de um grupo de educadoras,
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pertencentes a um Agrupamento de Escolas do Distrito de Braga, que se encontrava na 4ª fase da
carreira docente. Seguindo uma abordagem exploratória de natureza descritiva, focou aspetos
como idade, habilitações académicas, anos de serviço e utilização das TIC em termos pessoais e
profissionais. Para a recolha de dados utilizou um Inquérito por questionário, composto
principalmente por questões fechadas. Dividido em duas partes, a primeira, recolheu informações
de foro pessoal (idade, anos de serviço e habilitações académicas) e a segunda sobre a utilização das
TIC em contextos de educação de infância. As informações obtidas foram examinadas fazendo o
cruzamento com a bibliografia de autores de referência. A investigação possibilitou a identificação
de um desfasamento entre as concepções teóricas e a prática docente, revelando contudo a
importância atribuída pelas educadoras de infância às tecnologias em termos pessoais e
profissionais.
Palabras clave: Palavras-chave: TIC, desencanto docente, carreira docente, educação de infância
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/5

582: “Sem Etiquetas” – uma página Facebook para a inclusão digital de adultos com
incapacidade intelectual/ Diana Fernandes
Resumen:
A capacidade de aceder, adaptar e criar novo conhecimento através do uso das TIC é decisiva para
a inclusão digital e social no tempo atual. As redes sociais, e nomeadamente o Facebook,
possibilitam a interação, participação e colaboração. Embora esta plataforma possa ser utilizada de
diversas formas, as páginas apresentam-se como boas ferramentas educativas. As pessoas com
incapacidade intelectual são das que mais registam exclusão digital, sendo importante garantir o
acesso às TIC, às competências e aptidões básicas, mas também a aplicação desses conhecimentos
nas áreas da vida. Este estudo pretendeu analisar o impacto de uma página de Facebook na inclusão
digital de adultos com incapacidade intelectual. A opção metodológica foi a development research,
sendo o objeto uma página de Facebook intitulada “Sem Etiquetas”, e os conteúdos da página, as
estruturas das sessões e todos os materiais, desenvolvidos ao longo de um processo cíclico e
interativo. Os participantes foram 4 adultos com incapacidade intelectual. Para a recolha de dados
utilizou-se o focus-group, a observação com recurso a notas de campo e a observação dos registos
automáticos de dados. Na análise dos dados procedeu-se à análise de conteúdo, com codificação
aberta e axial, e ainda à triangulação dos dados. Como resultados identificamos competências no
uso de hardware e software, na captura e edição de fotografias, e na utilização da plataforma
Facebook. Destacamos ainda resultados no que refere à participação, relacionada com a
interatividade gerada pela página, como a interação específica das publicações, com as conexões
criadas, com o senso crítico e o processo de colaboração. Nos resultados apresentamos também
estratégias, sugestões, a motivação e o empowerment como potenciadores da inclusão digital. A
criação dos conteúdos para a página, como as fotografias, revelou-se como um instrumento que
impulsiona a criatividade, a autenticidade e a motivação, permitindo a publicação das mesmas
exercer aos participantes com incapacidade intelectual uma presença e protagonismo social na rede.
Palabras clave: Incapacidade intelectual, Facebook, inclusão digital, educação de adultos
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/5

14: TRANSICIONES Y
DESARROLLO A LO LARGO DE LA
VIDA
59: La Planificación Centrada en la Persona como medio para trabajar la
Autodeterminación en personas con discapacidad intelectual/ Silvia Beunza García
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Resumen:
La metodología de la Planificación Centrada en la Persona se centra en atender y poner en el centro
del proceso a la propia persona, por ello, es considerada una de las mejores metodologías para
trabajar aspectos como la autodeterminación. Este derecho, la autodeterminación, busca el dar la
fuerza y protagonismo necesario para que sean las propias personas las que tomen decisiones,
elijan y guíen su vida, todo ello cuestiones que suelen verse limitadas y predeterminadas en
personas con discapacidad al centrarse en sus limitaciones y dificultades y desatender y
minusvalorar sus capacidades y posibilidades.
Palabras clave: Autodeterminación; Planificación Centrada en la Persona; Discapacidad; Toma
decisiones; Elegir; Autonomía; Derechos
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula 0/7

367: Prácticas sexuales, frecuencia y satisfacción de hombres y mujeres mayores./ Isabel
Piñeiro Aguín, Marcia G. Ullauri, Susana Rodríguez Martínez, Bibiana Regueiro
Fernández, Iris Estévez
Resumen:
Tradicionalmente, ser mayor ha estado relacionado con estar enfermo, tener una discapacidad y /
o dependencia, y con una etapa de deterioro físico y psicológico. Si bien parece indiscutible que la
sexualidad es una parte importante de la vida y del bienestar de las personas, la investigación sobre
las prácticas sexuales en las personas mayores es aún escasa. Teniendo en cuenta que el
envejecimiento está asociado con cambios que podrían afectar significativamente la sexualidad, y
que los individuos mayores de 65 años son un grupo de gran heterogeneidad sexual, el objetivo
principal de este trabajo es explorar las características de la actividad sexual de hombres y mujeres
mayores. Con este propósito se lleva a cabo un estudio a través de una encuesta por cuestionario
para analizar las diferencias entre hombres y mujeres en términos de actividad sexual durante el
último año y respecto al tipo de practicas y satisfacción sexual. La actividad sexual en general, y el
tipo de práctica sexual en particular, así como la frecuencia de tales prácticas, reflejan diferencias
relevantes entre mujeres y hombres mayores. Específicamente, los resultados de este trabajo
revelan que aunque son los hombres quienes reconocen una mayor preocupación por la
disminución en la frecuencia de las prácticas sexuales, una disminución significativamente más
pronunciada en la frecuencia de estas prácticas en el último año ocurre entre las mujeres. Aunque
entre las poblaciones sexualmente activas no parece haber diferencias en besar, acariciar o tocar, la
frecuencia de las relaciones vaginales, anales u orales y la masturbación pueden ser diferentes entre
hombres y mujeres mayores. Por otra parte, a pesar de que la iniciativa de la actividad sexual podría
ser fundamentalmente masculina, la cercanía emocional durante la práctica sexual y la
compenetración con la pareja sexual, así como la participación sexual por sentido del deber,
podrían no diferenciar a las poblaciones sexualmente activas de mujeres y de hombres mayores. Si
bien, puede haber diferencias significativas en algunas prácticas sexuales específicas, y en la
frecuencia de la actividad sexual, entre hombres y mujeres, un número importante de personas se
mantienen sexualmente activas y satisfechas a lo largo de su vejez. Los profesionales que trabajan
con poblaciones mayores deben prestar atención a las actitudes hacia la sexualidad que puedan
sostener las diferencias en actividad y frecuencia sexual entre hombres y mujeres, especialmente
entre las cohortes de mujeres.
Palabras clave: Keywords: older women and men, sexual activity, sexual practices, sexual
satisfaction
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/3

391: (AUTO) BIOGRAFIA DE UM JOVEM MILITANTE RADICAL
CONTEMPORÂNEO/ Andrea Abreu Astigarraga, João Berkson Rocha Araújo,
Oliveira de Sousa Maria Inês
Resumen:
O debate sobre participação política, por vezes, se traduz em socialização política onde interessa
pensar como as várias instituições sociais, ao longo da (auto) biografia dos sujeitos, podem se
destinar a desenvolver princípios orientados para a vida em comum. O objetivo desta pesquisa é
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descrever e analisar a (auto) biografia de um jovem e seu processo formativo-acadêmico-político no
ensino superior e suas várias faces institucionais: na fábrica, no movimento estudantil universitário,
no movimento político-partidário, no movimento sindical docente, no movimento popular,
implicando em transições e desenvolvimentos ao longo da vida, pois entendemos que o principal
objeto de estudo da pesquisa (auto) biográfica é o fato biográfico e o trabalho de biografização. A
pesquisa adotou metodologia qualitativa, comprometida com o posicionamento político-ativo do
sujeito-narrador dotado de saber da experiência, um saber particular, subjetivo, relativo,
contingente, pessoal. Procedemos a gravação da trajetória de participação política do universitário.
Após a transcrição, realizamos a análise temática privilegiando os tempos narrativos do processo
formativo político. O que percebemos na (auto) biografia aqui apresentada é a complexidade
formativa de um jovem radical que transitou da formação político no chão da fábrica até o
movimento popular. Em sua narrativa, há momentos em que ele se coloca como um militante
solitário: quando viaja para uma reunião do Diretório Central dos Estudantes – DCE, em Goiânia,
se insere no Coletivo JUNTOS e retorna ao Ceará como fundador desse movimento. Sua militância
reúne universitários, alunos da escola pública e demais pessoas das comunidades onde atua e, ao
mesmo tempo, em que revela um jovem radical determinado em suas lutas, demove as pessoas em
sua volta em prol de lutas coletivas,
Palabras clave: Ensino Superior, Movimento Estudantil, Narrativa (auto) biográfica
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/3

404: ASSOCIATION BETWEEN MOTOR COORDINATION AND
INTERPERSONAL RELATIONSHIPS DURING SCHOOL BREAK TIMES/
Thiago Rogel, Daniela Medeiros, Iverson Ladewig, Beatriz Pereira
Resumen:
The entry into school is a determining factor in the personal and social development of the child.
Difficulties in interpersonal relationships are associated with academic weakness and antisocial
behavior. In the motor field, the importance of a peer group in the mobilization of children for the
practice of physical activity is recognized and has been positively associated with development of
motor coordination (MC). The school break time is a fundamental space for the development of
MC and social relations through engagement onto peer-to-peer games. The most used method for
comparisons in social networks has been the sociometric test proposed by Moreno (1972) that
includes questions of positive and negative appointments in the identification of popular and
rejected children in the group. However, little has been investigated regarding measures of
centrality that consider the interaction of all students in the construction of strong and weak
friendships bonds. The aim of the study was to investigate associations between MC and the
relative importance of children among the groups of friends. Thirty-two children, aged 8 and 9
years old, enrolled in the 3rd year of elementary education, in the city of Santos, São Paulo,
Brazil,
participated in the experiment. MC was evaluated through the protocol
Körperkoordinations Test f?r Kinder - KTK proposed and validated by Khipard and Schilling
(1974). To identify friendships relations a questionnaire was applied. This questionnarie was
elaborate by the researcher and composed by one closed question, where the children indicated
how often they play with each student in their classroom during school break time (often,
sometimes or never). The relative importance of the child in the group was evaluated through the
number of reciprocal positive selections, to calculate the centrality degree through the Yed
Software. After the statistical treatment, positive associations were observed through the Pearson
correlation coefficient test between the levels of motor coordination and the degree centrality of
the child in the group (r = 392; p = 0.027). In contrast analysis of the sex effect, the t-test for
independent samples was applied and differences between boys and girls in the measure of degree
centrality (p=0.001) and MC (p=0.000). It was concluded that for the present study, associations
were observed between MC and the relative importance of children in the group of friends, with
sex being a co-variable of influence. The continuation of this line of studies is important to better
understand this phenomenon.
Palabras clave: interpersonal relationships, motor coordination, school children
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/3
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340: A valorização da vida na adolescência como uma abordagem de prevenção ao suicídio
no Instituto Federal do Amazonas- Campus Manaus Zona Leste./ Wylnara dos Santos
Braga, Jônatas Tavares da Costa
Resumen:
Pesquisas brasileiras recentes mostraram que 11 mil pessoas em média tiram a própria vida por ano
no Brasil (MS, 2017) e o estado do Amazonas está entre os seis estados do país com maior índice
(OMS, 2018). Em relação ao município de Manaus, a Fundação de Vigilância em Saúde do
Amazonas (FVS-AM), de 2015 a 2017 contabilizou 310 óbitos por suicídio, sendo que no ano de
2017 foram 87 casos registrados. Mas porque abordar sobre o suicídio no âmbito escolar? Os dados
são ainda mais alarmantes quando falamos de uma fase específica de transição do ser humano (15 a
29 anos), segundo a OMS (2017) o suicídio mata mais pessoas entre 15 e 29 anos do que o HIV
em todo o mundo, sendo o suicídio a quarta maior causa de morte de brasileiros nessa faixa etária
justamente a faixa de idade que compreende nossos estudantes do ensino médio integrado.
Portanto o objetivo principal do projeto foi a promoção de ações de prevenção do suicídio aos
estudantes do IFAM-CMZL, a partir da perspectiva de valorização da vida. Este artigo é resultado
de um projeto de intervenção realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Amazonas - Campus Manaus Zona Leste com os estudantes do ensino médio integrado em que
buscou-se: 1) Estimular o protagonismo dos adolescentes em ações educativas; 2) Sensibilizar a
comunidade acadêmica sobre a temática do suicídio; 3) Esclarecer sobre a rede de assistência e
apoio voltados para a promoção de saúde mental; 4) Fomentar multiplicadores e promotores da
valorização da vida; 5) Despertar nos estudantes do IFAM-CMZL, o sentimento de empatia e de
acolhimento ao sofrimento mental do outro. Além disso, o IFAM faz parte do Projeto de
Prevenção ao Suicídio da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, ocupando o eixo
Educação, como resultado de uma política do Ministério da Saúde que visa à diminuição dos casos
de suicídio e tentativas de suicídio no país. Por isso, este trabalho resulta em uma contribuição da
educação para saúde e para as politicas públicas, bem como na valorização da vida de nossos
estudantes.
Palabras clave: Educação, Prevenção, Saúde, Suicídio
Día, hora y lugar de presentación: 9/6/2019 9:00:00 AM -- aula -1/3

346

