
 

Wee  

Dia Horário Título da Oficina: Apresentadores:

16/10 09:00 -10:20 Manejo da ansiedade Andrea Goldani e
Monica Mezavila

17/10 15:30-17:00 Como andam suas emoções? Monica Mezavila

17/10 15:30-17:30 “Minha vida é um meme pronto, socorro!” Tensões e 
conflitos na juventude Karla de Souza Magalhães

17/10 15:30-17:00 Commovere - em busca da expressão sonora Alfredo Cunha, Tania Chaves, Lubia 
Custódio

16/10
17/10

15:30-17:30
15:30-17:30 Conscientização literária Sonia Zyngier

17/10 15:30-17:30 Introdução a Arduino com aplicação prática no 
TinkerCAD

Weslley Gomes Amorim e Yuri 
Tolêdo de Barros

16/10
17/10

15:30-17:30
15:30-17:30 Programação em Python - From zero to hero! Anderson Cordeiro

16/10
17/10

15:30-17:30
15:30-17:30

Uso de aplicativos educacionais na aprendizagem de 
física e astronomia Daniel Micha

16/10 09:00 -10:20 História e relatos da Serra Júnior Engenharia Serra Júnior Engenharia

17/10 09:00 -10:20 Iniciação acadêmica no ensino básico na Escola Pública
Marcos Verissimo, Yuri Motta, 

Isabella Verissimo e Jean Lucas 
Vianna

17/10 15:30-17:30
Oficina de práticas alternativas para o ensino de Biologia 

a partir das competências da BNCC para docentes e 
alunos de Ciências Biológicas

Michele Pereira de Souza e  Patrícia 
Alice Knupp

16/10 15:30-17:30 Metodologia ativa gamificada Rafael F. da Costa Leite e Leandro 
M. Nascimento

16/10
17/10

09:00 -10:20 
09:00 -10:20 Oficina para ledores: leitura inclusiva e audiodescrição

Dolores Daniela Affonso, Isabel 
Cristina Sêco Loureiro, Alessandra 
Mitie Spallanzani, Giuliana Mota de 

Mesquita, e Lucas Jardim Escamilha

Inscrições: www.etarserra.iprj.uerj.br      

http://www.etarserra.iprj.uerj.br
http://www.etarserra.iprj.uerj.br


 

Manejo da ansiedade 

Apresentadoras: 

•  Andrea Goldani (CRP 05/16217) - psicóloga neuropsicóloga e mestre em neurociências e 

comportamento.  

•  Monica Mezavila (CRP 05/47438) - psicóloga pós graduada em Terapia Cognitiva 

Comportamental. 

Dia: 16/10/2020  Horário: 09:00-10:20H 

Breve resumo da proposta: 

Manejo da ansiedade diz respeito à utilização de estratégias cognitivas e comportamentais no 
cotidiano que facilitarão na manutenção da ansiedade num nível aceitável que não prejudique a 
qualidade de vida dos jovens.  

Público-alvo: população em geral interessada no tema. 

Material Necessário: folhas brancas, lápis, caneta, borracha e roupas confortáveis. 

Inscrições: www.etarserra.iprj.uerj.br                                                                                                           Oficinas

http://www.etarserra.iprj.uerj.br
http://www.etarserra.iprj.uerj.br


 

Como andam suas emoções? 

Apresentadora: 

•  Monica Mezavila (CRP 05/47438) - psicóloga, especialista em Terapia Cognitivo 
Comportamental. 

Dia: 17/10/2020  Horário: 15:30-17:00H 

Breve resumo da proposta: 

Vivemos tempos difíceis. O isolamento social trouxe uma alteração significativa na rotina das 
pessoas. E com ela, sentimentos como tristeza, raiva, culpa e principalmente ansiedade 
passaram a fazer parte do dia a dia. E aprender a lidar com as emoções é fundamental para ter 
relações mais positivas. Durante a oficina, através de atividades lúdicas, os participantes irão 
entender como as emoções, pensamentos e comportamentos estão interligados e aprenderão as 
melhores estratégias para lidar com os sentimentos.  

Público-alvo: estudantes de Ensino Médio e População em geral interessada no tema. 

Material Necessário: 3 folhas brancas, giz de cera ou lápis de cor, cola, caneta ou lápis grafite. 

Outras Informações: seria importante que os participantes estivessem dispostos a deixar a 
câmera aberta e participar ativamente das discussões e atividades propostas.  

Inscrições: www.etarserra.iprj.uerj.br                                                                                               Oficinas 

http://www.etarserra.iprj.uerj.br
http://www.etarserra.iprj.uerj.br


 

“Minha vida é um meme pronto, socorro!” Tensões e conflitos na juventude 

Apresentadora: 

•  Karla Magalhães – Psicóloga Clínica e Hospitalar (CRP: 05/40471). Mestre em Saúde Pública 
pela ENSP/Fiocruz. Doutoranda em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro.  

Dia: 17/10/2020  Horário: 15:30-17:30H 

Breve resumo da proposta: 

Promover um encontro leve, dinâmico e criativo com os alunos que estejam cursando o Ensino Médio 
das redes públicas e privadas da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. A oficina terá como 
pano de fundo o conceito de saúde definido pela OMS (Organização Mundial de Saúde) em 1947, a 
saber: “saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social”, não consistindo somente 
na ausência de uma doença ou enfermidade orgânica. Dentro desta perspectiva, serão abordadas 
diversas questões que afetam a saúde dos jovens que estão atravessando a última etapa do período 
escolar rumo à vida adulta. Ademais, serão levantadas, pelos próprios participantes, possíveis 
estratégias de promoção de saúde para que esta seja uma fase marcada por boas experiências, 
descobertas e crescimento pessoal.  

Público-alvo: Estudantes de Ensino Médio. 

Material Necessário: Folha A4 e caneta. 

Inscrições: www.etarserra.iprj.uerj.br             Oficinas

http://www.etarserra.iprj.uerj.br
http://www.etarserra.iprj.uerj.br


 

Commovere - em busca da expressão sonora 
Apresentadores: 
•  Alfredo Cunha - Formado em Piano, Licenciado em Música e Pós Graduado em Musicoterapia pelo 

Conservatório Brasileiro de Música; Bacharel em Fonoaudiologia pela UFF - Universidade Federal 
Fluminense . 

• Lúbia Custódio - Psicóloga, Especialista em Educação e Contemporaneidade e em Neurociência e 
Educação (em curso), Formação Internacional de Metodologias da Resiliência e do Programa de 
Enriquecimento Instrumental (PEI) de aprendizagem mediada. 

• Tania Afonso Chaves - Atua como professora universitária, é graduada em  Fonoaudiologia; Mestre 
em linguística; Dra em Educação e graduanda em Pedagogia 

Dia: 17/10/2020  Horário: 15:30-17:00H 

Breve resumo da proposta:  
Este encontro é uma pequena mostra de um trabalho maior, Commovere, que propõe um processo de 
experiências sonoras, apresentando possibilidades de sensibilizar e praticar nossa capacidade de 
atenção, de escuta, de conectar-se com o nosso corpo, nossa voz e nossas emoções. No discurso de 
cada um existe uma expressão sonora que pode ser percebida e elaborada 
Público-alvo: População em geral interessada no tema 
Material Necessário: Fone de ouvido, microfone, papel e lápis.  
Recomendações: o participante deverá estar em um ambiente tranquilo, com privacidade, evitar ruído 
externo, usar roupa confortável, ter ao seu alcance água à temperatura ambiente, participar da oficina 
com a câmera aberta e com microfone. 

Inscrições: www.etarserra.iprj.uerj.br.                        Oficinas

http://www.etarserra.iprj.uerj.br
http://www.etarserra.iprj.uerj.br


 

Conscientização Literária

Apresentadora:

• Dra. Sonia Zyngier - Professora Adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em 
Literatura Inglesa (University of Liverpool, 1973) e Ph.D. em Linguística Aplicada (University of 
Birmingham, 1994). 

Dias:  16 e 17/10/2020  Horário: 15:30-17:30H  

Objetivos: Sensibilizar os participantes à linguagem de textos literários por meio da percepção de 
padrões estilísticos que causam determinados efeitos no leitor.

Breve resumo da proposta:

Dia 1: Apresentação da oficina. Palestra interativa proferida pela Profa. Sonia Zyngier sobre 
Conscientização Literária. Oficina sobre PERSONIFICAÇÃO. Explicação de como elaborar o processo 
criativo e a tarefa individual para casa. Comentários gerais sobre a oficina e perguntas. 

Dia 2: Verificação e comentários sobre as tarefas realizadas.  Oficina sobre ICONICIDADE. Oficina 
sobre REPETIÇÃO.  Oficina sobre NEOLOGISMO.  Discussão.  Avaliação da oficina por meio de 
formulário online.   

Sorteio de livro.

Público-alvo: alunos do ensino fundamental e médio (13 a 17 anos).

Material Necessário: O material da Oficina será disponibilizado para os alunos com antecedência.

Referência: Zyngier, S. Conscientização Literária. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras da UFRJ, 2004.

Inscrições: www.etarserra.iprj.uerj.br                       Oficinas

http://www.etarserra.iprj.uerj.br
http://www.etarserra.iprj.uerj.br


Introdução a Arduino com aplicação prática no TinkerCAD 

Apresentadores: 

• Weslley Gomes Amorim -  Técnico no laboratório de metrologia na LEMec UERJ 

•  Yuri Tolêdo de Barros - estudante de graduação em Engenharia Mecânica do Instituto 

Politécnico da UERJ 

Dia: 17/10/2020  Horário: 15:30-17:30H  

Breve resumo da proposta:  

Nesta oficina você será apresentado ao Arduino através de uma plataforma online denominada 
TinkerCAD. Apresentaremos também alguns componentes e sensores para a construção de 
circuitos com Arduino. E por fim, estaremos desenvolvendo juntos um mini projeto utilizando a 
plataforma TinkerCAD. 

Público-alvo: estudantes de Ensino Médio e estudantes de Ensino Superior. 

Material Necessário: nenhum material adicional é necessário. 

Inscrições: www.etarserra.iprj.uerj.br                      Oficinas

http://www.etarserra.iprj.uerj.br
http://www.etarserra.iprj.uerj.br


 

Programação em Python - From Zero to Hero! 

Apresentador: 

• Anderson Cordeiro é servidor do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro (IPRJ/UERJ) e aluno de 
Doutorado do Programa de Pós-graduação em Informática (PPGI) do Núcleo de Computação 
Eletrônica (NCE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na linha de pesquisa de 
Análise de Redes Sociais, tendo como projeto a identificação de fake news. É Mestre em 
Modelagem Computacional pelo IPRJ/UERJ e graduado em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas pela Faculdade Santa Dorotéia. Tem experiência nas áreas de infra e desenvolvimento 
atuando principalmente nos seguintes temas: mineração de dados e textos, modelos de 
classificação, aprendizagem matemática, previsão de curto prazo, análise de dados, busca e 
recuperação da informação, análise de sentimentos e web crawlers.  

Dias:  16 e 17/10/2020  Horário: 15:30-17:30H  

Breve resumo da proposta: 

O objetivo desta oficina é apresentar a linguagem Python às pessoas! Iniciantes, experientes e até 
mesmo quem nunca teve contato com alguma linguagem de programação será capaz de compreender 
os conceitos básicos de Python além de entender o que o torna tão querido em diversos meios como 
análise de dados e inteligência artificial. 

Público-alvo: estudantes de Ensino Fundamental, estudantes de Ensino Médio, estudantes de Ensino 
Superior, professores da educação básica, licenciandos, população em geral interessada no tema. 

Material Necessário: apenas o computador com acesso à internet. 

Inscrições: www.etarserra.iprj.uerj.br.                  Oficinas

http://www.etarserra.iprj.uerj.br
http://www.etarserra.iprj.uerj.br


Uso de aplicativos educacionais na aprendizagem de física e astronomia

Apresentador:

• Daniel Micha é doutor em física pela UFRJ. Atua como professor e pesquisador na área de ciências 
físicas há mais de 10 anos no CEFET/RJ, além de colaborar com outras instituições nacionais e 
internacionais. Seus interesses de pesquisa atuais são nas áreas de dispositivos fotovoltaicos, 
ensino de física e ensino de astronomia. 

Dias:  16 e 17/10/2020  Horário: 15:30-17:30H  

Breve resumo da proposta: Nesta oficina, discutiremos como o uso de aplicativos de computador e de 
celular pode potencializar o aprendizado de física e de astronomia, tanto no âmbito teórico quanto no 
prático. Para ilustrar as diversas possibilidades, utilizaremos aplicativos de modelagem computacional, 
de visualização do céu e de experimentação.

Público-alvo: estudantes de Ensino Médio, estudantes de Ensino Superior, professores da educação 
básica, licenciandos, população em geral interessada no tema.

Material Necessário: O bom andamento da oficina dependerá dos alunos terem alguns softwares 
instalados em suas máquinas: Stellarium e Modellus (computador) e Phyphox (celular). Os softwares 
são gratuitos. Seguem links para download:

• https://stellarium.org/pt/ 
• https://bitbucket.org/dukke/modellus-x-public-files/downloads/ (infelizmente não há uma página 

oficial do projeto) 
• https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rwth_aachen.phyphox&hl=pt_BR 

Inscrições: www.etarserra.iprj.uerj.br             Oficinas

http://www.etarserra.iprj.uerj.br
https://stellarium.org/pt/
https://bitbucket.org/dukke/modellus-x-public-files/downloads/
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rwth_aachen.phyphox&hl=pt_BR
http://www.etarserra.iprj.uerj.br


 

História e relatos da Serra Júnior Engenharia 

Apresentador: 

• Representante da Serra Jr. Engenharia -  A Serra Jr. Engenharia, criada em 08 de maio de 

2002, é uma empresa formada exclusivamente por alunos do curso de graduação de 

Engenharia Mecânica e de Engenharia de Computação do Instituto Politécnico da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – IPRJ/UERJ e tem como objetivo central o 

incentivo à inserção e desenvolvimento dos alunos na prática empresarial. 

Dia: 16/10/2020  Horário: 09:00-10:20H 

Breve resumo da proposta: 

A nossa proposta para este evento é explicitar o que é uma Empresa Jr, discutir o contexto do 
Movimento Empresa Jr. na Região Serrana e como participar desse projeto é benéfico para a 
vida profissional do estudante. 

Público-alvo: estudantes de Ensino Médio e estudantes de Ensino Superior. 

Material Necessário: não é necessário nenhum material adicional. 

Inscrições: www.etarserra.iprj.uerj.br             Oficinas

http://www.etarserra.iprj.uerj.br
http://www.etarserra.iprj.uerj.br


 

Iniciação acadêmica no ensino básico na Escola Pública 

Apresentadores: 

• Marcos Verissimo - Doutor em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense e professor de 
sociologia SEEDUC RJ, LEPIC. 

• Yuri Motta - Doutorando PPGSD UFF, LEPIC. 

• Isabella Verissimo - Graduanda em Ciências Biológicas (licenciatura) UFF. 

• Jean Lucas Vianna - Estudante do terceiro ano do Ensino Médio, Colégio Walter Orlandini, LEPIC. 

Dia: 17/10/2020  Horário: 09:00-10:20H 

Objetivos: Apresentar a proposta e o trabalho realizado no âmbito do Laboratório Escolar de Pesquisa 
e Iniciação Científica (LEPIC), do Colégio Estadual Walter Orlandini, em São Gonçalo (RJ). Fortalecer o 
projeto de iniciação acadêmica dos pesquisadores iniciantes do LEPIC por meio da participação na 
atividade. Contribuir para a produção e difusão do conhecimento sobre os conflitos escolares. 

Breve resumo da proposta:  

Descrever e discutir a filosofia de trabalho, a metodologia e os resultados até o momento alcançado com 
a iniciativa de levar a iniciação científica e acadêmica para escolas da rede pública. 

Público-alvo: estudantes de Ensino Médio, estudantes de Ensino Superior, professores da educação 
básica, licenciandos, população em geral interessada no tema. 

Material Necessário: não é necessário nenhum material adicional. 

Inscrições: www.etarserra.iprj.uerj.br                       Oficinas

http://www.etarserra.iprj.uerj.br
http://www.etarserra.iprj.uerj.br


 

Oficina de práticas alternativas para o ensino de Biologia a partir das competências da 
BNCC para docentes e alunos de Ciências Biológicas 

Apresentadoras: 

• Profa. Ma. Michele Pereira de Souza - Licenciada em Ciências Biológicas (UERJ/CEDERJ); 
Mestre e Doutoranda em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde (UFF); Mediadora presencial 
do curso de Ciências Biológicas Polo Nova Friburgo; Professora de Biologia no Colégio Anchieta 
em Nova Friburgo.  

• Ma. Patricia Alice Knupp Pereira - Bacharel em Farmácia (UFF), Mestre e Doutoranda em 
Microbiologia e Parasitologia Aplicadas (UFF); Aluna da Graduação em Licenciatura em Ciências 
Biológicas (UERJ) - Polo CEDERJ Nova Friburgo.  

Dia: 17/10/2020 Horário: 15:30-17:30H 

Breve resumo da proposta:  

A oficina, tem como objetivo, auxiliar profissionais da educação na realização de práticas de fácil 
desenvolvimento com alunos do Ensino Médio empregando ferramentas de simples obtenção, 
tendo como base uma apostila didática a ser disponibilizada aos participantes. Essas práticas 
corroboram representativamente para a aplicação das competências propostas pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) voltadas às Ciências da Natureza e suas Tecnologias com 
implementação prevista para o ano de 2021. 

Inscrições: www.etarserra.iprj.uerj.br                       Oficinas

http://www.etarserra.iprj.uerj.br
http://www.etarserra.iprj.uerj.br


 

\ 

Oficina de práticas alternativas para o ensino de Biologia a partir das competências da BNCC 
para docentes e alunos de Ciências Biológicas 

Público-alvo:Estudantes de Ensino Superior, professores da educação básica, licenciandos, 

população em geral interessada no tema. 

Material Necessário:  

Será disponibilizada uma apostila didática gratuita em formato pdf produzida pelas ministrantes da 
oficina contendo diversas aulas práticas para o ensino de Biologia a partir de materiais alternativos. 
Essa servirá como base para apresentação de  3 experimentos, a saber, Extração do DNA celular, 
Dissecação de uma flor e Respirador com garrafa pet.  

Durante a oficina sugerimos que os participantes tenham (opcional) os seguintes materiais: 
(morango, recipiente pequeno para visualização do material gerado; pinça; funil; pano perfex; 
colher; faca; soquete; copo de 100mL; copo de 250mL; água; sal (NaCl); álcool 92,8; detergente 
neutro; flor; gilete; canudo; massa de modelar; 1 balão pequeno; 1 balão médio; garrafa 
transparente). Os participantes deverão assinar um Termo de Consentimento livre e Esclarecido 
para utilização dos dados do questionário da oficina em trabalho de conclusão de curso e artigo 
futuramente, contudo as informações pessoais dos participantes não serão divulgadas. 

Inscrições: www.etarserra.iprj.uerj.br                      Oficinas

http://www.etarserra.iprj.uerj.br
http://www.etarserra.iprj.uerj.br


 

Metodologia ativa gamificada 

Apresentadores: 

• Rafael Ferreira da Costa Leite - Graduando em Engenharia Civil, possui graduação em 
Matemática, especialização em Matemática Aplicada e mestrado em Matemática pela 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). É pesquisador na área de novas 
metodologias educacionais, tecnologia e gamificação. Atualmente é professor das graduações 
do Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM) nas áreas de Engenharia, Assistente I na 
Gerência de Formação Inicial da Escola de formação Paulo Freire, vinculado ao nível central da 
Secretaria Municipal de Educação do Município do Rio de Janeiro e professor de Matemática 
na Prefeitura de Nova Iguaçu.  

• Leandro Mendonça Nascimento - Doutorando em Informática na UFRJ, mestre em Matemática 
pela Unirio, período em que foi bolsista Capes, possui especialização em Ensino da 
Matemática pela UFRJ, graduado em Matemática (Bacharelado e Licenciatura) pela 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente é professor da rede pública e 
professor da Universidade Estácio de Sá e da FEUC. Tem experiência na área de Matemática, 
com ênfase em Matemática Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: formação 
de professores, educação matemática, educação estatística e novas tecnologias aplicadas ao 
Ensino . 

Dia: 16/10/2020  Horário: 15:30-17:30H 

Público-alvo: estudantes de Ensino Superior, professores da educação básica e licenciandos. 

Inscrições: www.etarserra.iprj.uerj.br             Oficinas

http://www.etarserra.iprj.uerj.br
http://www.etarserra.iprj.uerj.br


 

Oficina para ledores: leitura inclusiva e audiodescrição 

Apresentadores: 

• Dolores Daniela Affonso – Especialista em Tradução Audiovisual Acessível - Audiodescrição pela 
UECE Universidade Estadual do Ceará e em Educação Especial pela UCDB - Universidade 
Católica Dom Bosco, professora da FGV, colaboradora externa do Projeto Olhos Meus e do 
NAPNE/NF do CEFET/RJ campus Nova Friburgo   

• Isabel Cristina Sêco Loureiro – Mestra em Sistemas de Gestão pela Faculdade de Engenharia da 
UFF, Psicopedagoga Clínica e Institucional pela Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, 
coordenadora do Projeto Olhos Meus e integrante do NAPNE/NF do CEFET/RJ campus Nova 
Friburgo  

• Alessandra Mitie Spallanzani – Mestra em Interdisciplinar em Linguística Aplicada pela UFRJ, 
Especialista em Planejamento, Implementação e Gestão da EaD pela UFF/Lante, coordenadora do 
Projeto Olhos Meus, docente e integrante do NAPNE/NF do CEFET/RJ campus Nova Friburgo  

• Giuliana Mota de Mesquita – Graduanda do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo 
do CEFET/RJ campus Nova Friburgo e bolsista PBEXT 2020 do Projeto Olhos Meus  

• Lucas Jardim Escamilha – Graduando do Curso de Licenciatura em Física do CEFET/RJ campus 
Nova Friburgo e colaborador do Projeto Olhos Meus  

Dias: 16 e 17/10/2020  Horário: 09:00-10:20H 

Inscrições: www.etarserra.iprj.uerj.br                   Oficinas 

http://www.etarserra.iprj.uerj.br
http://www.etarserra.iprj.uerj.br


 

Oficina para ledores: leitura inclusiva e audiodescrição 

Objetivos: apresentar aos participantes a atuação e função de ledores, audiodescritores e transcritores, 
bem como algumas ferramentas para apoio a pessoas com deficiência visual.  

Breve resumo da proposta:  

A presente proposta faz parte do Projeto de Extensão Olhos Meus que integra o Programa CELi (Centro 
de Educação e Linguagens – CEFET/RJ campus Nova Friburgo) e tem como objetivo principal 
apresentar os conceitos e práticas sobre o papel, competências e atividades do ledor, audiodescritor e 
transcritor, tais como leitura de textos, pontuação, acentuação, negrito etc.; leitura de conteúdos 
imagéticos, como gráficos, mapas, tabelas, figuras, ilustrações, imagens, vídeos e conteúdos 
específicos, como equações e fórmulas. Visa, ainda, tratar das temáticas relacionadas às pessoas com 
deficiência visual, suas necessidades específicas e potencialidades, legislação e direitos, bem como 
tecnologias assistivas e de apoio, orientação e mobilidade. Também serão abordadas a audiodescrição 
na educação via tutoria de pares no auxílio a aulas, provas, concursos, visitas a bibliotecas, entre outras 
atividades, além de audiolivros e livros falados, imagens estáticas e em movimento, roteiro, atuação 
gravada e ao vivo. Para tanto, se fará uso de metodologias ativas pedagógicas e andragógicas, focando 
no aprender a aprender para gerar os resultados almejados.  

Público-alvo: interessados na inclusão de pessoas com deficiência visual, bem como na atuação de 
ledores, audiodescritores e transcritores  

Material Necessário: material para anotações e celular para gravação individual da atividade avaliativa 
final.

Inscrições: www.etarserra.iprj.uerj.br                                                           Oficinas

http://www.etarserra.iprj.uerj.br
http://www.etarserra.iprj.uerj.br

