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Perfil 03: "Mudando a educação com metodologias ativas" 
Disponível em: http://www2.eca.usp.br/moran/wp‐content/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf  
 
 
Perfil 04: 
Texto 1: "Desconstruindo representações sociais: por uma cultura de colaboração para 
inclusão escolar"  
Disponível em:  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413‐
65382018000500009&lng=en&nrm=iso&tlng=pt  

 

Texto 2: "Breve histórico da Educação Especial no Brasil" 
Disponível em: 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/viewFile/9842/9041 
 
 
Perfil 05: Não há textos específicos para este perfil. 
 
 
Perfil 06:  
Texto 1: “O desenvolvimento de atividades práticas na escola: um desafio para os 
professores de Ciências” 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v17n4/a05v17n4.pdf 
 
Texto 2: “Aplicação do modelo de conhecimento tecnológico, pedagógico do conteúdo 
(TPCK) em um programa on-line de formação continuada de professores de Ciências e 
Biologia” 
Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3673030 
 
 
Perfil 07: 
Texto: "Mudando a educação com metodologias ativas" 
Disponível em: http://www2.eca.usp.br/moran/wp‐content/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf  
 
 
Perfil 08: 
Texto: "Uso de softwares educacionais, objetos de aprendizagem e simulações no ensino 
da Química" 
Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc38_2/03‐QS‐76‐14.pdf  
 
 
Perfis 09, 10, 11 e 12: Não há textos específicos para estes perfis. 
 
 



Perfil 13: 
Texto: "Matemática: é possível aprender a distância?" 
Disponível em: http://www.ufjf.br/ebrapem2015/files/2015/10/gd6_raquel_barragan.pdf 
 
Perfis 14, 15, 16, 17 e 18: Não há textos específicos para estes perfis. 
 


