
 

 
 

 
 

METODOLOGIA DE TRABALHO 

Partilha de saberes, diálogos e sistematizações: sessões apresentações de trabalhos 

 

Tempo disponível: 8h00 às 12h30 

Espaço: Sala Virtual via Google Meet (CONFIRA A PROGRAMAÇÃO EM TRABALHOS APROVADOS: 
https://www.unisc.br/site/forum-de-estudos/docs/lista-de-trabalhos-aprovados.pdf ) 

Momento 01: 8h00-8h30: Apresentação breve de cada um/a dos/das participantes. Mística. Ou seja, 
um período para que o grupo se re-conheça. Cada mediador/a tem autonomia para organizar esse 
momento inicial. 

Momento 02: Apresentação dos trabalhos. Cada autor/a tem até 15 minutos para socializar as suas 
experiências e/ou reflexões. 

Momento 03: Após de, no máximo, três exposições, o diálogo deve ser estabelecido com todos/as que 
participam na sala – apresentadores/as e ouvintes-dialogantes; tempo previsto para a realização: 30 
minutos. 

Momento 4: Retomada das apresentações dos trabalhos. Cada autor/a tem até 15 minutos para 
socializar as suas experiências e/ou reflexões. 

Momento 05: Após a sessão de apresentações, no máximo três exposições, o diálogo deve ser re-
estabelecido com todos/as que participam na sala; tempo previsto para a sua duração: 30 minutos. 

Momento 06: Sistematização/Síntese Cultural, conforme tempo disponível do grupo; no mínimo de 
60 minutos. Cada eixo deve encaminhar a sistematização conforme a ferramenta que achar oportuna 
(padlet, canva, nuvem de palavras, cartas pedagógicas, etc). Fique à vontade para registrar da forma 
que achar adequada, não esquecendo de imagens que registrem o momento trabalhado. A 
sistematização deve versar sobre as principais problematizações e conceitos/palavras-ações freireanas 
trabalhadas, em correlação com a proposta central do evento “Sistema Paulo Freire: da educação 
básica à educação superior”. 

Abaixo alguns links de ferramentas que podem ser utilizadas: 

https://www.canva.com/ 

https://padlet.com/hhploia/is4wetm4i4d7bb6v (modelo que pode ser reproduzido) 

https://www.mentimeter.com/pt-BR/features/word-cloud 

IMPORTANTE: uma sugestão: solicitar que os/as participantes mostrem objetos que representem a 
experiência dessa manhã. Em seguida, solicite que abram todas as câmeras e faça um “print” da tela 
da sua sala virtual.   
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A sistematização e o print da sala virtual devem ser encaminhados para ao e-mail 
xiiiforumpaulofreire2020@gmail.com, com o assunto do e-mail devidamente identificado. Ex: 
“[Sistematização] Eixo 16 - Sala 01”. 

 
Acompanhe pelo Canal do YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UC7scJsJEedxhF4N3yDclSAw  
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