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Alunos, 

Esta orientação compreende as atividades que deverão ser executadas no período do 

recesso atípico de março. 

Nestas duas semanas, vocês devem fazer um curso on-line de 4 (quatro) horas com 

certificação sobre escrita narrativa: O que é Prática Narrativa? Curso Gratuito. Sigam todas 

as instruções do curso à finalização do estudo, sem o pagamento do certificado. 

A sua comprovação de participação na atividade será feita por três instrumentos: 

 

1) A participação de vocês em pelo menos 2 fóruns de reflexões temáticas, com o registro 

escrito de sua contribuição. Seu comentário será respondido por nós! 

 

2) Responder um questionário sobre o curso, disponível ao fim dessa orientação. 
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3) O “print” da tela de seu acompanhamento do curso, com a indicação de COMPLETO e 

seu login , junto com o item 2, para sua respectiva professora no e-mail  (KAROLINE – 

karoline.fariadesouza.7@gmail.com e RONIZE – ronizemidori@outlook.com). 

 

 

 

A qualidade de sua reflexão, a comprovação do curso e o questionamento gerarão a sua 

pontuação referente a essas horas-aula correspondentes aos nossos encontros “não 

presenciais” do recesso. 

 

A inscrição do curso deverá ser feita no link: 

https://cursos-contabo.reciclandomentes.org/courses/o-que-e-pratica-narrativa-curso-gratuito/ 
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A professora Karol disponibilizou no canal Youtube o vídeo:  REDAÇÃO CCJ - 1º A, B, C - 

CURSO DE PRÁTICA NARRATIVA – para auxiliá-los no acesso ao curso! 

https://www.youtube.com/watch?v=FfX0IzfoIRw&t=51s 

 

Questões referentes ao Curso Prática Narrativa 

 

1. No capítulo "Metáfora narrativa" há uma discussão a respeito de como o ato de narrar 

fatos pode dar sentido as nossas experiências. Faça um breve comentário acerta dessa 

afirmação. 

2. Escreva, com suas palavras, o que você compreendeu a respeito do que é Terapia 

Narrativa. Respostas em que a cópia prevalece serão desconsideradas.  

3. Considerando o capitulo Pensamento Crítico, responda como tal pensamento influencia 

a prática narrativa. 

4. Em sua opinião como este curso pode contribuir em sua vida escolar no que tange a 

prática de narrar histórias? 

 

 

  

 

Bom curso e boa escrita! 

Professoras Karol e Ronize 
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