
 

Oficina 3 Metodologias de Ensino e Aprendizagem  

voltadas para a Educação Profissional e Tecnológica. 

Proposta: 

 

 

 

A oficina pretende oferecer aos professores embasamento 

prático sobre metodologias e procedimentos de ensino que 

viabilizam com sua utilização uma maior fixação e 

compreensão do conteúdo curricular pelos estudantes. 

Ferramentas/Materiais/Requisit
os: 

Oficina para professores. 

Número de participantes:            20 

Local:  Laboratório de Ensino – Sala 1318 

Material necessário: Folhas de ofício, projetor, internet. 

Leitura prévia: Não é necessário 

Observação: Se o laboratório de Ensino não estiver em boas condições 

gostaria da sala 1310 (no prédio A13) 

 

Ministrante(s): Profª Drª Alexandra Ferronato Beatrici 

E-mail: Alexandra.beatrici@sertao.ifrs.edu.br 

 
 
 
 
 
 
 
 



Biografia: 

Sobre a Alexandra 

 

Nos seus vinte e um anos de docência ainda se considera apaixonada pelo ensino e pelas 

possibilidades de aprendizagem que este pode desenvolver. Entre os teóricos da educação 

favoritos estão: Bernard Charlot, Paulo Freire, John Dewey, Emília Ferreiro, Selma Garrido 

Pimenta e Ilma Passos Veiga. Iniciou a trajetória profissional trabalhando em uma ONG com 

crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social; foi Coordenadora 

Pedagógica do Programa Federal Alfasol, atuando em municípios dos Estados do Maranhão, 

Bahia, Minas-Gerais e Goias; assessorou e ministrou cursos, palestras e oficinas de qualificação 

de docentes em Instituições públicas e privadas dos estados do RS e SC pela ACP Educativa; foi 

diretora de Administração e Assuntos Jurídicos do SINPRORS, regional de Erechim; membro do 

Conselho Municipal de Educação e da Comissão de Educação de Jovens e Adultos no município 

de Erechim; membro da delegação brasileira na brigada em Caimito/Cuba através do ICAP/Cuba e 

da Associação Cultural José Marti/RS. A docência no Ensino Superior veio no ano de (2010) em 

uma Instituição privada e posteriormente (2013) no IFRS/Campus Sertão, em ambas, o 

componente curricular de Didática e Procedimentos de Ensino sempre esteve sob sua regência de 

classe. Projetos de ensino e extensão com a temática da oficina que será ministrada é algo que 

faz com dedicação e comprometimento pedagógico. Doutora e Mestra em Educação, Especialista 

em Psicopedagogia Institucional, Graduada em Pedagogia. 

  

 


