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Associação dos Professores de Escolas Públicas 
e Escolas sem fins lucrativos

O Encontro USP-Escola é um programa que
acontece semestralmente, na Universidade
de São Paulo (USP), no período de inverno
e verão, com atividades gratuitas, cujo
objetivo principal é promover a formação
continuada de docentes da Educação
Básica com cursos de atualização,
palestras, debates e oficinas em atividades
multiculturais e interdisciplinares,  

compartilhando experiências de sala de aula e o desejo de transformar a
escola pública. 
 
Atualmente, o programa é organizado pela Associação dos Professores de
Escolas Públicas (APEP), com apoio da USP, oferecendo atividades
abertas à docentes de todo o país, de todas as especialidades e níveis
acadêmicos, mas, com prioridade para docentes da rede pública.
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Em janeiro de 2020, o Encontro USP-Escola recebeu um número recorde de
cursistas. Aproximadamente 700 docentes da rede do Estado de São Paulo e
outras regiões do país aproveitaram as férias para melhorar suas práticas
pedagógicas, conhecer novas abordagens de ensino e, principalmente,
compartilhar experiências com seus pares. Além disso, o evento realçou a
importância do tema "Saúde" ao promover palestras e cursos com suas interfaces
no campo da Educação.
 
Foram 24 cursos gratuitos, 10 palestras e oficinas, em diversas áreas do
conhecimento, com carga horária total de formação de 40h, divididos em cursos
com 30 horas, palestras e oficinas. 
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PALESTRA  DE  ABERTURA  DO  

19°  ENCONTRO  USP-ESCOLA
ABORDA  SAÚDE  PÚBLICA  

NA  EDUCAÇÃO

A palestra de abertura do 19° Encontro USP-Escola ministrado pelo
professor Marco Akerman, do Departamento de Política, Gestão e Saúde da
FSP/USP e também coordenador do evento teve como tema “Saúde é mais
do que você imagina!”, e contou com a presença de quase 700 cursistas que
lotaram os dois auditórios do prédio da Faculdade de Saúde Pública da USP.
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http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4781846Y0
https://www.fsp.usp.br/site/politica-gestao-e-saude/mostra/858
https://www.fsp.usp.br/site/


O  EVENTO  FOI  MARCADO  POR
NOVIDADES !

A Comissão Organizadora da APEP trouxe aos cursistas bazares com
produtos que dialogavam com as temáticas apresentadas na programação,
como por exemplo, barracas com produtos afro-brasileiros (roupas e
bonecas). 
 
E com o objetivo de arrecadar fundos para a Associação, trouxmose para o
evento uma “barraca-brechó”, com a venda de colares feitos pelos Xavantes,
bolsas e colares artesanais, venda de canecas do Paulo Freire e Carolina
Maria de Jesus, além de um sorteio de uma rifa de dois quadros e uma
bicicleta.
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A  LITERATURA  TAMBÉM
ESTEVE  PRESENTE  NA
PROGRAMAÇÃO

O lançamento do livro “Educação para a Paz: Diálogos Transdisciplinares para a
Formação de Educadores (as) ”, do Núcleo de Cultura de Paz e Práticas
Restaurativas Nelson Mandela.
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A venda dos livros “Democratização do Ensino Superior no Brasil”, do Prof. Ms.
Raimundo Nonato da Silva Filho, e “A negritude (en)cantada do Brasil: a trajetória
sociocultural do negro narrada pelas canções brasileiras", de Lisandra Pingo, ambos
sócios-fundadores da APEP.
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PROGRAMAÇÃO

CURSOS

Resumo: O curso Escola Pública Democrática: (re)construindo
conceitos, pretende discutir a história da educação e a
democratização do ensino no Brasil. Implementação da política
educacional paulista; PEI- Programa ensino integral. Nessa
perspectiva, pretendemos desenvolver as seguintes ações: a) debater
a trajetória histórica do ensino democrático; b) discutir as relações
pedagógicas, administrativas e comunitárias na escola; c) elaborar
projeto de intervenção em direitos humanos; d) conhecer e
compartilhar diferentes práticas acerca da democracia em escolas da
rede pública, e) introduzir o conceito de democracia participativa, na
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 perspectiva do grêmio estudantil, f) abordar as funções do conselho escolar, da APM e do
conselho de classe; g)propor a construção de espaços, significativos, de diálogos no ambiente
da escola pública.
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Resumo: O presente curso objetiva refletir de forma prática (oficinas
criativas/práticas) de toda a filosofia de Paulo Freire. A proposta é
mergulhar na própria trajetória freiriana, para isso, organizamos em
três grandes blocos sobre o nosso grande pensador: o primeiro
retrata o cidadão nordestino – no que tange sua infância,
adolescência, juventude relacionado a dialogicidade na sua essência
da educação como prática da liberdade. O segundo trata da vida e
obra de Paulo Freire no período de exílio – Cidadão do mundo. O
último bloco reflete o ato político em suas multifaces como cidadão
brasileiro. Portanto, desejamos é que cada docente recrie as oficinas
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e os materiais em função de seus alunos reais, de acordo com as condições e os recursos
disponíveis em seu local de trabalho, ampliando e enriquecendo com os seus potenciais e de
seus alunos.

Resumo: Esse curso promoverá vivências artístico culturais
africanas e afro-brasileiras e, a partir delas, reflexões teóricas que
possibilitem o desenvolvimento de uma prática educativa sob uma
perspectiva decolonial e antirracista, possibilitando o cumprimento do
artigo 26A da LDB, modificado pelas Leis 10.639/03 e 11.645/08.
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Resumo: Procuramos, neste curso de formação continuada, apresentar
algumas propostas de trabalho com foco na Química Orgânica.
Sabemos que o ensino de Química Orgânica pode ser um desafio para
nós professores, se nossa intenção for a de superar as marcas que
tradicionalmente esse ensino vem tendo, ou seja se queremos que os
estudantes tenham uma compreensão mais aprofundada do papel da
Ciência e da Tecnologia na vida individual e na sociedade, através da
interligação dos conteúdos ao contexto social e da promoção de um
ensino que possibilite o desenvolvimento de competências que
permitam ao educando entender o mundo físico, julgar e tomar suas
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 próprias decisões sobre situações relacionadas ao conhecimento científico, ampliando o sentido
de sua cidadania. O material do curso apresenta um conjunto de atividades experimentais,
algumas temáticas e outras isoladas, além de uma série de temas que permitem abordagens TS
de conteúdo de química orgânica, indicando textos para leitura a fim de aprofundar essas
abordagens.
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Resumo: Michael Faraday inventou a produção de eletricidade a partir
do movimento de ímãs, fato que mudou a iluminação no planeta. No
entanto, era capaz de ver toda a física e a química na chama de uma
vela. Neste curso, a proposta foi utilizar a História das Ciências para
investigar a física e a química de uma vela, através de experimentos
simples que possam ser reproduzidos na sala de aula da escola pública.
O programa do curso teve como base o conjunto de conferências
ministradas para jovens por Michael Faraday e registradas em seu livro
“A história química de uma vela – As forças da matéria”.
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Como demonstra Faraday, a partir do exame cuidadoso e de diferentes experimentos com uma
simples vela surge a possibilidade de discutirmos inúmeros conceitos e ideias, não apenas a
respeito da combustão, mas também a respeito do espectro luminoso, ou da constituição do ar e
de suas características físicas e químicas, e mesmo da relação com a existência de vida na Terra!
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Curso: Divulgação Científica na Escola: Desafios, Possibilidades e Limitações 
Proponente/Ministrante/Coordenador (a): Mikiya Muramatsu

Curso: Ciência e Arte: Articulações entre Literatura e Teatro no Ensino de Ciências 
Proponente/Ministrante/Coordenador (a): Neusa Raquel de Oliveira Santos
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Curso: Ver, dialogar, experimentar arte: Imersão no MAC USP - 13a. edição.
Proponente/Ministrante/Coordenador (a): Maria Ângela Serri Francoio

Curso: Filosofia para ler "A Bela Adormecida".
Proponente/Ministrante/Coordenador (a): Clêmie Ferreira Blaud

Curso: Outras vozes literárias na escola: a presença africana de língua portuguesa e afro-
brasileira.  
Proponente/Ministrante/Coordenador (a): Rosangela Sarteschi

Curso: Metodologias ativas aplicadas ao ensino e  à aprendizagem de História.
Proponente/Ministrante/Coordenador (a):  Victor Sobreira

Curso: Sujeitos Históricos da Urbanização de bairros periféricos de São Paulo (1940-2019)
Proponente/Ministrante/Coordenador (a): Adriano Jose de Sousa

Curso: História e cultura indígena na sala de aula. 
Proponente/Ministrante/Coordenador (a): Eva Aparecida dos Santos

Curso: Direitos Humanos, Gênero e Diversidade na Escola 
Proponente/Ministrante/Coordenador (a): Andrea Paula dos Santos Oliveira Kamensky

Curso: Educação para a Paz: diálogos transdisciplinares para a formação de educadores e
educadoras Proponente/Ministrante/Coordenador (a): Samuel de Jesus Pereira

Curso: Tópicos de Grandezas e Medidas: Perímetro, Área e Volume na Matemática 
Proponente/Ministrante/Coordenador (a): Ana Paula Jahn Centro de
Aperfeiçoamento do Ensino de Matemática – CAEM – do Instituto de Matemática e
Estatística
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Curso: Possibilidades educativas no Museu de Zoologia da USP 
Proponente/Ministrante/Coordenador (a): Marcia Fernandes Lourenço

Curso: Saúde e Educação: diálogos sobre promoção de saúde nas escolas 
Proponente/Ministrante/Coordenador (a): Marco Akerman

Curso: Saúde na escola: a salutogênese como estratégia 
Proponente/Ministrante/Coordenadora: Lígia Ferreira Gomes

Curso: Educação em saúde com enfoque em entomologia: fundamentos científicos e
ferramentas didáticas 
Proponentes: Denise Pimentel Bergamaschi e Fredy Galvis  
Ministrantes: Bruna Lopes Silva e Everton Rodrigues Clovis

Curso: Física dos instrumentos musicais e seu uso como estratégia de ensino-aprendizagem
na Educação Básica 
Proponente/Ministrante/Coordenador (a): Jonny Nelson Teixeira

 Curso: Física Moderna para professores dos anos finais do Ensino Fundamental
Proponente/Ministrante/Coordenador (a): Elcio de Souza Lopes

Curso: Tecnologia da Informação e Comunicação em Ambientes Educacionais 
Proponente/Ministrante/Coordenadora: Ewout ter Haar

Curso: Museus de Ciências como Espaços de Educação 
Ministrante/Coordenador (a): Elisabete Aparecida do Amaral
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Associe-se!
E ajude a manter o próximo

Encontro USP-Escola.

 

Associação dos Professores de Escolas Públicas 
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https://www.linkedin.com/company/
apep-prof

@apep_prof

@apep.prof

@apep_prof_

@apep_prof

Para associar-se é necessário preencher este formulário e efetuar um depósito
na conta da APEP conforme dados abaixo: 
 
Valor da taxa semestral: R$ 30,00
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 3396, Conta Poupança 1919-9
*Conta em nome da presidente da APEP - Katia Varela Regina Roa, CPF
160.570.268-45. 
 
Após o depósito, enviar o comprovante para o 
e-mail:apep2017professores@gmail.com ou para o WhatsApp 11 93363-8789

Siga-nos nas redes sociais:
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