
A ESCRITA DE RELATOS DE EXPERIÊNCIA COMO INSTRUMENTO DE REFLEXÃO DA PRÁTICA DE FORMADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA

ALLES LOPES DE AQUINO
ADELAIDE DE SOUSA OLIVEIRA NETA
CAMILA BARRETO SILVA

EIXO: 18. FORMAÇÃO DE PROFESSORES. MEMÓRIA E NARRATIVAS

Resumo
O presente trabalho tem por objetivo investigar se a escrita de um relato de experiência possibilitou a reflexão da prática de formadoras do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC - do município de Fortaleza-CE, analisando
quais aspectos provocaram a reflexão dessas formadoras durante a escrita. O trabalho utilizou como base teórica a concepção de professor reflexivo de Alarcão (2003) e Liberali (2004, 2003); e a concepção de saber pedagógico de Tardif
(2007, 2011). A pesquisa de natureza qualitativa, apresentou como instrumento de coleta de dados um questionário que fora respondido via ferramenta de formulários do Google Drive por cinco formadoras do PNAIC do município de Fortaleza.
A análise evidenciou, como aspectos emergentes da reflexão da prática, o próprio ato consciente de refletir, o redimensionamento do saber pedagógico e a troca de experiência. Tais resultados demonstram a importância da escrita para a
reflexão pedagógica, o que sugere que tal prática acadêmica seja constantemente estimulada como instrumento veicular da relação teoria/prática, da socialização e divulgação das experiências, bem como para a busca de novas estratégias
de aplicabilidade do saber e só agir no âmbito da prática de formadores do PNAIC do município de Fortaleza.
 
Palavras-chaves: Reflexão da prática. Relato de experiência. Formação de professores.
 
Abstract
This study aims to investigate if the write of an experience report possible reflection of the practice of the teacher of the Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC – in the city of Fortaleza-CE, analyzing which aspects caused
the reflection of these teachers during writing. The study used as a theoretical basis to design reflective teacher Alarcão (2003) and Liberali (2004, 2003); and the design of pedagogical knowledge of Tardif (2007, 2011). The qualitative research,
presented as a data collection instrument a questionnaire that was answered via Google Drive Forms for five teachers of the PNAIC in the city of Fortaleza. The analysis showed, as emerging aspects of practical reflection, self-conscious act of
reflecting, resizing the pedagogical knowledge and the exchange of experience. These results demonstrate the importance of writing for pedagogical reflection, suggesting that such academic practice is constantly stimulated as vehicle
instrument theory relation / practice, socialization and dissemination of experience, as well as the search for new strategies applicability of knowledge and act only within the scope of practice of the teachers of PNAIC in the city of Fortaleza.
 
keywords: Practice of reflection. Experience report. Teacher training
 
 

Introdução
Este artigo trata da investigação dos aspectos que provocaram a reflexão da prática de cinco formadoras do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC - do município de Fortaleza durante a escrita de relatos de experiências.
Esses relatos integrarão um livro que reúne as experiências de formação do PNAIC dos anos de 2013 e 2014.
A escrita dos relatos está em processo de desenvolvimento e consiste na reunião de duplas ou trios de professoras que atuam no processo de formação continuada com o(a)s professore(a)s da rede municipal de ensino de Fortaleza do ciclo
de alfabetização (1º, 2º e 3º ano) do Ensino Fundamental, no âmbito do PNAIC.
O PNAIC[1] é um compromisso assumido pelos governos Federal, do Distrito Federal, dos estados e município como objetivo de alfabetizar todas as crianças até os oito anos de idade ao final do 3º ano do ensino fundamental. No final deste
ciclo de alfabetização os alunos deverão ser capazes de interagir por meio de textos escritos em situações diversas, lendo e produzindo-os motivados por diferentes propósitos, compreendendo o sistema alfabético de escrita, sendo capaz de
ler e escrever de forma autônoma, textos sociais de temáticas familiares ao aprendiz(BRASIL, s/d).
A título de uma maior explicação, informarmos ao leitor como se desenvolve a formação do PNAIC das professoras participantes do processo de escrita do livro anunciado anteriormente.
A formação do PNAIC no município de Fortaleza é gerida por um grupo de pedagogo(a)s que desempenham a função de formadoras. Esse trabalho é constituído pelo planejamento desenvolvido duas vezes por mês, e que reúne as seis
equipes dos Distritos de Educação[2] para que possam conjuntamente discutirem como e quando os projetos educacionais serão postos em prática; uma segunda está relacionada ao contato direto, também duas vezes por mês, com os
professores de sala de aula que são divididos por série e por disciplina, que passam por formações variadas, que abrangem novas práticas pedagógicas, cursos realizados pelas editoras dos materiais didáticos utilizados pelas escolas.
Durante diferentes encontros de formação observamos a emergência de inquietações e/ou reflexões quanto ao papel das formadoras para a qualificação docente dos professores alfabetizadores, bem como, quanto ao próprio trabalho como
formadoras. Mediante esse conjunto de reflexões nasceu a ideia da escrita de um livro por meio de relatos de experiências, promovendo um resgate dos saberes e das práticas decorrentes do contexto até aqui delineado.
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No presente trabalho compreendemos o ato de refletir sobre a ação pedagógica como uma ação plural que requer apurado senso de entendimento sobre a multiplicidade de elementos da educação, para que não se dê maior importância a um
só componente do fazer educacional, como a ação docente, o processo de formação continuada ou ainda, do educando. Contudo, como estamos discutindo a formação de professores sob a ótica do formador, é primordial o incentivo a outras
ações diferentes daquelas que envolvem somente a discussão sobre conteúdos, sobre o planejamento pedagógico, instigando-os a considerarem outras questões imbricadas nesse processo, como a pesquisa, a inovação, o estudo de
situações problemáticas, a produção textual, dentre outras. Vejamos o que diz Ibernon (2010, p. 57) a esse respeito:
 
A análise das situações problemáticas leva à promoção da inovação institucional como objetivo prioritário da formação continuada, à crença na capacidade dos professores de formularem questões válidas sobre sua prática e de definirem
objetivos que tratem de responde a tais questões, partindo-se do pressuposto de que docentes podem se propor a uma pesquisa competente, baseada em sua experiência(...).
 
Entretanto, é preciso ter bastante clareza que não se trata simplesmente de trazer para a educação a mudança pela mudança, pelo advento descontextualizado do novo. É preciso que a pesquisa e a inovação mencionadas estejam em
consonância com o ritmo de vida das escolas, dos professores, e, sobretudo, dos educandos, uma vez que se entende que
 
na atualidade, temos certeza de que a educação só mudará se os professores mudarem, mas os contextos em que esses interagem também deverão fazê-lo. Se o contexto não muda, podemos ter professores mais cultos e com mais
conhecimentos pedagógicos, mas não necessariamente mais inovadores, já que o contexto pode impossibilitar-lhes o desenvolvimento da inovação ou pode leva-los a se recolherem em seus microcontextos sem repercutirem com sua prática
uma inovação mais institucional.(IDEM, p. 55)
 
A reflexão na formação de professores, deve, então, preocupar-se com os aspectos curriculares e de conteúdos, das novas metodologias com as quais se pode trabalhar, no intuito de tornar a sala de aula um ambiente mais atrativo e
produtivo, mas, é preciso, antes de qualquer coisa, se ter a lucidez do que estamos fazendo e, principalmente, onde queremos chegar, não perdendo de vista que pessoas podem ficar pelo “meio do caminho”, caso se dê mais atenção aos
processos e resultados do que o ser humano. A esse respeito, Charlot (2006, p. 105) assevera:
 
(...) Não podemos vender uma inovação, vender uma reforma aos professores, se não podemos vender, ao mesmo tempo, uma estratégia de sobrevivência que acompanhe essas mudanças. Se quisermos mudar verdadeiramente o ensino,
temos que trabalhar junto com os professores para pensarmos em tudo isso, porque existem também as estratégias de sobrevivência dos alunos, não é?
 
Desta foram, tendo em vista o delineamento teórico, apresentamos o objetivo dessa pesquisa, que consistiu em investigar se a escrita de um relato de experiência possibilita a reflexão da prática das formadoras do PNAIC do município de
Fortaleza-CE, analisando quais aspectos provocaram esta reflexão durante a escrita.
Para tanto, apresentamos a seguir, os caminhos escolhidos para sua consecução, bem como apresentamos a análise dos dados encontrados.
 
Caminhos trilhados e Análise dos dados
 
Este trabalho consiste em uma pesquisa de abordagem qualitativa. Como procedimento metodológico para a coleta de dados, aplicamos um questionário através da ferramenta de formulários do Google Drive[3] com cinco formadore(a)s do
PNAIC que irão integrar o conjunto de autores do livro sobre as experiências da formação para os professores alfabetizadores do Município de Fortaleza. A fim de preservamos o anonimato dos formadores participantes, intitulamo-los de F1,
F2, F3, F4, F5.  
O questionário foi composto de 8 perguntas e abordou aspectos relacionados às outras experiências na escrita de textos acadêmicos além do relato de experiência proposto; investigou acerca das dificuldades e das facilidades que emergiram
para a produção deste texto e a contribuição da escrita de um relato de experiência para o trabalho como formadora. Tratou, também, sobre a relação que essas formadoras estabeleceram entre a escrita deste texto e a sua prática
pedagógica, bem como quais expectativas foram constituídas por essas professoras quanto a sua prática como formadora de professores alfabetizadores após a experiência da escrita do seu relato.
As respostas das cinco participantes foram organizadas em seis categorias, dentre as quais, uma diz respeito aos aspectos que surgiram durante a escrita do relato de experiência e que provocaram a reflexão da prática como formadoras de
professores alfabetizadores. Para análise desses aspectos evidenciamos, dentre todas as outras categorias, a Contribuição da escrita do relato de experiência para o trabalho como formadora, que por sua vez, subdivide-se em três
subcategorias, a saber: Reflexão da prática, citada por três das cinco professoras formadoras (F2, F3 e F5); Redimensionamento do saber pedagógico e Troca de experiências a partir da prática, citadas por F3 e F1, respectivamente.
A subcategoria Reflexão da prática, evidenciada pela maioria das participantes, nos mostrou ser o aspecto mais relevante na escrita do relato de experiência para o trabalho como formadoras de professores alfabetizadores. Assim, um dos
aspectos que proporcionou a reflexão da prática foi o próprio ato consciente de refletir sobre suas ações como formadoras durante a escrita de um relato de experiência. A escrita desse tipo de texto, segundo F5, proporcionou refletir
“positivamente nos trabalhos a serem produzidos, pois auxilia na reflexão do fazer pedagógico na perspectiva de uma prática mais atualizada, contextualizada e diversificada” (trecho retirado do questionário da F5).
O processo de reflexão por meio da escrita de relatos de experiências (ou outros tipos de textos acadêmicos, como o memorial, por exemplo) vem sendo defendido por diferentes autores, como Liberali (2004). Segundo a referida autora o
processo reflexivo implica uma constante busca interior pelo distanciamento do senso comum. Tal busca mobiliza um desenvolvimento crítico, “uma crescente consciência de si e do mundo” (LIBERALI, s/d, p. 20).
Alarcão (2003), ao encontro da autora supracitada, afirma que a constituição do professor reflexivo norteia-se na consciência de sua capacidade de pensar e refletir – características que denominam o homem como ser criativo e capaz de atuar
nas diferentes esferas e circunstâncias adversas/imprevistas de forma reativa, flexível e pontual em detrimento da reprodução do senso comum e de práticas exteriores à sua vivência.  
Concordamos com Liberali (2004) quando explicita a reflexão crítica como a base para a constituição de uma identidade profissional transformadora, que por sua vez, está alicerçada em uma tomada de autoconhecimento. Em outras palavras,
conforme Freire (2002, p. 18) “quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as razões de ser de porque estou sendo assim, mas me torno capaz de mudar, de promover-me, no caso, do estado de curiosidade ingênua para o de
curiosidade epistemológica”. A reflexão crítica, portanto, possibilita ao professor - em nosso caso, às formadoras de professores alfabetizadores – um olhar mais apurado sobre suas ações, dentro e fora de sala de aula. Esse, provocado neste
caso pela escrita do relato de experiência, permite ao professor posicionar-se quanto as teorias sobre o agir, historicamente acumuladas. A partir desse ponto abri-se espaço para o educador questionar se suas atitudes/ações estão
condizentes com os interesses do grupo e os seus, bem como com a necessidade de construção de oportunidades de “transformação social mais ampla” (LIBERALI 2004, p. 47).  
     Freire (2002), em defesa de uma prática educativo-progressiva que visa a autonomia dos educandos, legitima a importância da reflexão para a formação docente e para a constituição da prática educativo-crítica. Essa reflexão crítica da e
sobre a prática torna-se, segundo o autor, uma exigência para a relação Teoria/Prática, cuja ausência da primeira o discurso evoca-se vazio e da segunda, ativismo sem uma fundamentação pertinente e coerente ao fazer educativo. Por essa
questão Freire (2002, p. 18) enfatiza com veemência que o momento culminante na formação docente é a reflexão crítica sobre a prática, uma vez que “discurso teórico (necessário à reflexão crítica), tem de ser de tal modo concreto que
quase se confunda com a prática”.
A subcategoria Redimensionamento do saber pedagógico, apesar de ter sido citada apenas uma vez (F3), é compreendida como um aspecto positivo para a reflexão da prática, pois demonstra que a formadora conseguiu fazer referencia ao
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conceito de saber pedagógico, mediante a escrita do relato de experiência e demonstrou que, a partir da escrita desse texto ela pode, (re)dimensionar suas capacidades, traçando (no sentido de planejar) novas estratégias de aplicabilidade
desse saber em outras situações e/ou para sanar problemas já existentes, assim como subsidiar situações pedagógicas a fim de enriquecer a formação de seus alunos – no nosso caso professores alfabetizadores. Resultados semelhantes
apareceram nas pesquisas de Maciel, Maciel (s/d) e Moraes (2010) sob diferentes denominações.
Na presente pesquisa compreendemos o saber docente de acordo com o que nos postula Tardif (2011), como um aspecto plural e heterogêneo advindo de diferentes vias, dentre elas de instâncias disciplinares, curriculares e experienciais.
Em seu depoimento, F3 não especificou tais saberes, mas julgamos importante explicitá-los a fim de compreendemos suas implicações para a prática docente. O saber da experiência (BORGES, 2004; DONATO, ENS, s/d; TARDIF, 2002)
implica em “um saber fazer, um saber ser, posturas e valores sobre o ensino, a partir de suas experiências, nos quais os diferentes saberes se encontram amalgamados e em constante dinamicidade” (BORGES, 2004, p. 220). O saber
disciplinar orquestra-se em relação ao conhecimento de sua matéria/disciplina, do seu programa, assim como conhecimentos referentes às ciências da educação e à pedagogia (DONATO, ENS, s/d; TARDIF, 2002).
O saber curricular, segundo Tardif (2002, p. 38) refere-se aos objetivos, “discursos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelos da
cultura erudita e de formação na cultura erudita”
O saber docente, segundo Tardif (2007, p.223), também se constitui como “um constructo social produzido pela racionalidade concreta dos atores, por suas deliberações, racionalizações e motivações que constituem a fonte de seus
julgamentos, escolhas e decisões”. Essa concepção fomenta a constituição do professor reflexivo, uma vez que as competências profissionais estão ligadas diretamente às capacidades de racionalizar, criticar, avaliar e objetivar a própria
prática pedagógica, visando referendar o agir.  
Donato e Ens (s/d), ao analisar as ações de professores dos anos iniciais do ensino fundamental de uma Rede Municipal de Curitiba em relação aos saberes docentes e as práticas desses profissionais, destacam a presença dos saberes
docentes nas ações dos professores observados ao longo da pesquisa. Evidenciaram ainda a importância dos professores atribuem à reflexão na ação no cotidiano de suas atividades docentes.
Nas formações continuadas ou permanentes de professores alguns recursos são utilizados como instrumento da reflexão da prática docente. Dentre eles a escrita de textos acadêmicos, como memoriais pessoais ou de rotinas diárias
(ESTEVES, CHAVES, 2006; MACIEL, MACIEL, s/d; MORAES, 2010) e autobiografias e relatos de experiência (SANTOS, 2010). Vale ressaltar que o uso de tais instrumentos como suporte metodológico para a reflexão da prática docente
ainda é pouco divulgado, visto o número de trabalhos acadêmicos que foram evidenciados até o presente o momento.
Santos (2010, p. 63), ao investigar o desenvolvimento da prática pedagógica por meio da reflexão do saber-fazer do professor, evidenciou que a escrita de textos do tipo autobiografia construiu-se como uma “estratégia interativa” que auxilia na
reflexão do seu percurso pessoal e profissional. Alguns dados dessa investigação corroboram com nossa subcategoria Troca de experiências a partir da prática (citada por F1) quando evidenciada como aspecto importante para a reflexão
docente a partir da escrita de um texto autobiográfico.
Morais (2010), investigando a emergência da reflexão da prática docente revelados por meio de  narrativas em memoriais, destaca que a escrita desses textos oportuniza a revisão dos saberes, do fazer docente e do processo de formação dos
professores participantes, possibilitando assim,  momentos de reflexão sobre a prática.
Em sua pesquisa, Maciel, Maciel (s/d), o Redimensionamento do saber pedagógico aparece sob o titulo de “reflexão sobre novos saberes”. Esta pesquisa também revelou que a escrita de textos na formação docente proporcionou aos
professores projetarem perspectivas futuras quanto a sua prática em sala de aula, bem como, uma nova organização de seu material quanto a construção de estratégias pedagógicas.
Na pesquisa de Esteves e Chaves (2006) os resultados revelaram, semelhantes aos nossos, que a escrita de textos acadêmicos - em nosso caso de relatos de experiências - oportuniza ao professor o ato consciente de refletir sobre a própria
pratica docente, certificando e revisando falhas, incidentes e dificuldades. Seus resultados também advogam que o uso dessa estratégia metodológica proporcionou o hábito, nos professores participantes, de registrar diariamente suas práticas
de modo reflexivo.
Assim, asseveremos que a escrita de textos, por meio de relatos de experiência, apresenta-se como uma importante ferramenta na promoção da reflexão da prática docente, inclusive, no âmbito da formação continuada de professores. A fala
de cada entrevistada nos mostrou, a partir de posicionamentos particulares e também de construções coletivas, que escrever sobre suas próprias experiências remete a uma reflexão pessoal, ratificando o que procuramos evidenciar através
desta pesquisa, ou seja, a ressignificação do trabalho docente.
           
Considerações finais
 
O presente trabalho investigou se a escrita de um relato de experiência possibilitou (ou não) a reflexão da prática de cinco formadoras do PNAIC do município de Fortaleza-CE, analisando quais aspectos provocaram a reflexão dessas
formadoras durante a escrita.
Nossos dados revelaram que a própria reflexão da prática é citada como aspecto desta reflexão, constituindo-se assim, como um ato consciente; como um constructo do autoconhecimento, fundamental para pensar sobre o agir docente.  O
ato de refletir a prática a partir de narrativas dessas experiências, em nossa interpretação, revelou-se como um instrumento formador da identidade de um professor crítico, reflexivo, inquieto, investigador, construtor e criativo, em detrimento de
identidades fomentadas à base da repetição simplista de ideias memorizadas e de práticas mnemônicas enraizadas em saberes que pouco ou quase nada contribuem para a construção de ações que visem à formação de educandos que
podem, sim, pensar sobre o agir, criticar e argumentar, mediante conflitos; que buscam investigar soluções coerentes às problemáticas acadêmicas, desenvolvendo, assim, de modo criativo, estratégias de formação para construção de seus
próprios conhecimentos. O professor - em nosso caso as cinco formadoras do PNAIC participantes - ao refletirem e se permitirem constituir tal identidade crítico-reflexiva podem projetar em suas ações estratégias que oportunizam seu alunado
- em nosso caso professores alfabetizadores - a também constituir essa identidade.
A escrita dos relatos de experiência possibilitou às formadoras especificar aspectos que contribuem para a reflexão do fazer pedagógico, como o redimensionamento do saber docente e a troca de experiências. Ao citarem o primeiro aspecto
as formadoras demonstraram que essa escrita auxilia no planejamento (no sentido de projeção) de ações docente em outros e diferentes contextos, visualizando a pluralidade de ações e competências que podem ser utilizadas e construindo
na aprendizagem de seus alunos.
Contudo, como mencionado anteriormente, essa prática de refletir por meio de suas próprias narrativas ainda é pouco divulgado no contexto acadêmico, fazendo-o com que saibamos ainda pouco dessa estratégia metodológica como
instrumento de formação do professor. Desta forma, faz-se necessário um maior investimento nessa ferramenta, uma vez que ela tem se mostrado coerente para a reflexão do pensar, do projetar, do fazer, do agir e do refletir sobre o agir
docente.
 
 

Referência
ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: Cortez, 2003.
 
BRASIL, Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa. Livreto/MEC. Disponível em: http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/pacto_livreto.pdf. Acesso em: 02 de Julho de 2015.

21/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_escrita_de_relatos_de_experiencia_como_instrumento_de_reflexao_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.3-4,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



 
CHARLOT, Bernard. Formação de professores: a pesquisa e a política educacional. In: PIMENTA, Selma Garrido. GHEDIN, Evandro. Professor Reflexivo no Brasil, gênese e crítica de um conceito. 4ª. Ed. – São Paulo: Cortez, 2006.
 
ESTEVES, Maria da Penha. CHAVES, Eneida Maria. A reflexão da prática como um dos subsídios para a formação do professor de ensino fundamental. Revista Educação, v.31, nº 1, 2006.
 
IBERNÓN, Francisco. (Org.). A educação no século XXI: os desafios do futuro imediato. Porto Alegre. Artmed, 2000.
 
DONATO, Sueli Pereira. ENS, Romilda Teodora. A docência contemporânea: entre saberes docentes e práticas. s/d.
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2002.
 
LIBERLI, Fernanda Coelho. A constituição da identidade do professor de inglês na avaliação de sua aula. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v. 4, n. 2, p. 45-56, 2004.
 
LIBERLI, Fernanda Coelho. O desenvolvimento reflexivo do professor. the ESP., São Paulo, vol.17, no 1, 19-37, s/d.
Disponível em: http://revistas.pucsp.br/index.php/esp/article/viewFile/9474/7040
 
MACIEL, Maria do Carmo Costa. MACIEL Domício Magalhães. A escrita na formação continuada em educação matemática: instrumentos usuais de reflexão sobre a prática pedagógica. s/d. Disponível em:
http://www.sinprosp.org.br/congresso_matematica/revendo/dados/files/textos/Relatos/A%20ESCRITA%20NA%20FORMA%C3%87%C3%83O%20CONTINUADA%20EM%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20MATEM%C3%81TICA_%20INS.pdf
 
MACLAREM, Peter. A vida nas escolas: uma introdução à pedagogia crítica nos fundamentos da educação. 2ª Edição. – Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.
 
MORAES, Cineri Fachin. Narrativas da formação acadêmica de professoras: sinais de reflexão sobre a prática. Anais do V Congresso de Filosofia e Educação, Caxias do Sul, RS, 2010.
 
SANTOS, Maricéa do Sacramento. Reflexões e prática de uma professora bem-sucedida. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal De São João Del–Rei, 2010.
 
TARDIF, Maurice. Saberes Docente e Formação profissional. 12. Ed. Petropolis: Vozes, 2011.
 
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
 

[1] http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/pacto_livreto.pdf

[1] A Prefeitura Municipal de Fortaleza através da Secretaria Municipal de Educação – SME, organiza-se em seis Distritos de Educação. 

[1] Disponível em: https://docs.google.com/forms/d/1H1_7RIB6k21e52G_GvvPhxn-Otv6lbjcyl75EIw4zkI/edit

 

Alles Lopes de Aquino (autor) - Mestre em Educação Brasileira - UFC – e-mail: allesla@yahoo.com.br
Adelaide de Sousa Oliveira Neta (coautora) – Mestre em Educação Brasileira - UFC – e-mail: adelaideoliveira1975@gmail.com
Camila Barreto Silva (coautora) – Mestre em  Educação Brasileira - UFC – e-mail: camilapedagogiaufc@gmail.com
 

Recebido em: 05/07/2015
Aprovado em: 05/07/2015
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

21/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_escrita_de_relatos_de_experiencia_como_instrumento_de_reflexao_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.4-4,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio


