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0
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0
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0
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GUARACI
0
0
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0
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0
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0
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ANO
214
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110
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26
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30
20
89
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909

MUNICIPIO
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50
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BELA VISTA DO PARAISO
CAFEARA
CENTENARIO DO SUL
FLORESTÓPOLIS
GUARACI
JAGUAPITÃ
LUPIONOPOLIS
MIRASELVA
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PRADO FERREIRA
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5
126
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8
4
9
9
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9
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4
2
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1
0
0
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0
0
1
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13
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SUBTOTAIS
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INFANTIL
4
4
2
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6
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3
1
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4
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CODINORP - Consolidado - PROFESSORES por Município - 3º Bimestre 2019

CODINORP - RELATÓRIO PEDIDOS SISTEMA MAXI - 3º BIMESTRE 2019

6971

1167
256
985
1091
526
1364
269
216
721
376

TOTAL
GERAL

1120
243
909
1007
485
1309
238
204
648
358
6521

TOTAIS

47
13
76
84
41
55
31
12
73
18
450

TOTAIS

FORMAÇÃO CONTINUADA DINÂMICA
REDE CODINORP

ENCONTRO PEDAGÓGICO
30/07/2019

PROJETO:

ATA

PROJETO:

Ata do Encontro Pedagógico Codinorp realizada pela Secretaria Regional
de Educação e pelo Instituto Lotus, no Município de Londrina, em 30 de
julho de 2019.
Aos 30 (trinta) dias do mês de Julho de dois mil e dezenove (2019), das 9h00 às
12h00, na cidade de Londrina (PR), no auditório Igreja Nova Aliança reuniramse todos os professores, diretores e coordenadores das unidades escolares dos
municípios do consórcio além de assessoras pedagógicas, secretários e diretores
das SECRETARIAS e DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO dos 10 municípios que
compõem o Codinorp (Consórcio para o Desenvolvimento e Inovação do Norte
do Paraná) para a atividade intitulada “Encontro Pedagógico Codinorp”, como
abertura da fase 2 do programa de Formação Continuada Dinâmica do Instituto
Lotus para o projeto Codinorp.
Esta atividade teve a condução do Secretário Regional de Educação, Sr Amauri
Monge Fernandes, que iniciou o evento com um discurso de abertura, dando
boas vindas a todos os presentes e dando a pauta do dia: demonstração da
prestação de contas do Codinorp, ações da parceria com o Instituto Lotus e plano
de ação para o 2º semestre de 2019 e ano de 2020.
Na prestação de contas das atividades do Codinorp até o presente momento,
Amauri demonstrou as conquistas dos Municípios da rede consorciada, como a
assinatura do Termo de Fomento 001/2018 com o Instituto Lótus, as parcerias
que foram realizadas em consequência disso, como a Somos Educação com o
sistema de ensino Maxi para todos os Municípios, o Instituto Ciência Hoje, com o
Portal de conteúdos e o curso “BNCC e o Pensamento Científico”, a parceria com
a Fundação Telefonica Vivo, com as atividades de “Formação para Gestores”,
além das parcerias celebradas com o Sebrae para o “Programa de Jovens
Empreendedores” e com a financeira Sicredi, que iniciou com alguns municípios
do consórcio seu programa “União Faz a Vida”, ação social de apoio a projetos de
educação nas cidades onde tem estabelecimento comercial. Em seguida,
descreveu o plano de ação dos 100 dias, que o Instituto Lotus desenvolveu como
ação decorrente do diagnóstico das atividades do semestre anterior, visando dar
prioridade e eficácia as ações formativas definidas pelo planejamento
estratégico. As demonstrações finalizaram as 10h45, quando então foi
apresentado um pequeno show de stand up comedy para a platéia, como ação
lúdica de entretenimento da rede, antes da liberação para o brunch de
despedida.
Ao meio dia em ponto os profissionais de educação da rede Codinorp seguiram
de volta para seus Municípios.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETO:

Relatório Fotográfico do Encontro Pedagógico Codinorp realizada pela
Secretaria Regional de Educação e pelo Instituto Lotus, no Município de
Londrina, em 30 de julho de 2019.

FORMAÇÃO CONTINUADA DINÂMICA
REDE ENSINO INFANTIL
OFICINA DE BRINCADEIRAS POPULARES

“CIRANDAR”
27 A 29/08/2019

PROJETO:

ATA

PROJETO:

Ata dos eventos de Formação Continuada Dinâmica – FCD para a Rede de Ensino
Infantil dos dez (10) Municípios do Consórcio de Desenvolvimento e Inovação do
Norte do Paraná – CODNORP, realizados por Microrregião, a saber: GUARACI,
JAGUAPITÃ, , FLORESTÓPOLIS, BELA VISTA DO PARAÍSO, PORECATU e
LUPIONOPOLIS, PR, realizados pelo Instituto Lotus, através da “Oficina de
Brincadeiras Populares ‘Cirandar’”, para Coordenadores(as) e Professores(as) de
Ensino Infantil no ano de 2019.
Aos vinte e sete (27) dias do mês de Agosto de dois mil e dezenove (2019), no
Município de GUARACI, PR, reuniram-se as equipes de ENSINO INFANTIL dos
Municípios GUARACI e CENTENÁRIO DO SUL, conforme lista de presença anexa,
onde foi realizada “Oficina de Brincadeiras Populares ‘Cirandar’”, ministrada pela
FORMADORA CELIA GOMES, PEDAGOGA, CONTADORA DE HISTÓRIAS,
ARTETERAPEUTA E ESPECIALISTA EM PSICOLOGIA TRANSPESSOAL. A
FORMADORA CELIA deu início às atividades buscando um feedback da “Oficina
Histórias e Saberes”, realizada em Maio de 2019. As professoras apresentaram registro
de atividades e a percepção de que usar o recurso de histórias colaborou para o
desenvolvimento das crianças, gerou um gancho para aproximar os pais da escola e,
consequentemente, das crianças. Isso permitiu aos professores entender melhor a
realidade familiar da criança e auxiliar de alguma forma nessa relação, motivando os
pais a participarem mais ativamente do processo de educação dos filhos. As
professoras apresentaram também suas dúvidas sobre a formação anterior e muita
dedicação em participar dessa oficina. No segundo módulo, foram apresentadas as
“Cantigas Populares e as Cirandas”. Como descrito no roteiro, “os professores foram
chamados a uma reflexão e aquisição de saberes sobre o brincar no processo de
aprendizagem infantil.” Como as danças e brincadeiras tradicionais da cultura popular
brasileira podem ser utilizadas no desenvolvimento da criança. Um repertório de
atividades e brincadeiras que podem ser replicadas no espaço escolar foi apresentado
num período de 4 horas, com ampla participação de professores e coordenadores. O
brincar e o despertar de potencialidades físicas, motoras, cognitivas e afetivas. O
desenvolvimento do brincar de acordo com a idade da criança. As brincadeiras rítmicas
e o jogo simbólico. A relação corpo, espaço e o outro no brincar. Tudo isso de modo
prático e chamando os professores a participação, com o entendimento de que
realizando as atividades propostas pela formadora, elas aprenderiam melhor o modelo.
Se no primeiro módulo o objetivo era preparar os professores a contarem histórias e
estimularem a imaginação das crianças, aqui a intenção foi explorar o potencial
educativo das músicas e brincadeiras populares. Nas horas seguintes, tivemos música,
rodas e cirandas, e explicações de como promover junto as crianças aprendizado e
desenvolvimento com brincadeiras num ambiente leve e austero. Risadas, alegria e
dedicação foi o que encontramos das professoras e professores nesse primeiro
encontro. A participação nos exercícios aumentou, indicando uma aceitação da
proposta de aulas, do ensinamento e de como mensurar o retorno que a criança dá a
determinadas atividades e estímulos.
Na mesma data, no período da tarde, no Município de JAGUAPITÃ, PR, reuniramse as equipes de ENSINO INFANTIL dos Municípios de JAGUAPITÃ, MIRASELVA
E PRADO FERREIRA, conforme lista de presença anexa. onde foi realizada “Oficina
de Brincadeiras Populares ‘Cirandar’”, ministrada pela FORMADORA CELIA GOMES,
PEDAGOGA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, ARTETERAPEUTA E ESPECIALISTA
EM PSICOLOGIA TRANSPESSOAL. A FORMADORA CELIA deu início às atividades
buscando um feedback da “Oficina Histórias e Saberes”, realizada em Maio de 2019.

Houve número de participantes superior ao previsto, sem prejuízo da Oficina. As
professoras apresentaram suas dúvidas sobre a formação anterior e alguma dedicação
em participar dessa oficina. No segundo módulo, foram apresentadas as “Cantigas
Populares e as Cirandas”. Como descrito no roteiro, “os professores foram chamados a
uma reflexão e aquisição de saberes sobre o brincar no processo de aprendizagem
infantil.” Como as danças e brincadeiras tradicionais da cultura popular brasileira podem
ser utilizadas no desenvolvimento da criança. Um repertório de atividades e
brincadeiras que podem ser replicadas no espaço escolar foi apresentado num período
de 4 horas, com participação de professores e coordenadores. O brincar e o despertar
de potencialidades físicas, motoras, cognitivas e afetivas. O desenvolvimento do brincar
de acordo com a idade da criança. As brincadeiras rítmicas e o jogo simbólico. A
relação corpo, espaço e o outro no brincar. Tudo isso de modo prático e chamando os
professores a participação, com o entendimento de que realizando as atividades
propostas pela formadora, elas aprenderiam melhor o modelo. Se no primeiro módulo o
objetivo era preparar os professores a contarem histórias e estimularem a imaginação
das crianças, aqui a intenção foi explorar o potencial educativo das músicas e
brincadeiras populares. Houve participação nos exercícios, indicando uma aceitação da
proposta de aulas, do ensinamento e de como mensurar o retorno que a criança dá a
determinadas atividades e estímulos.
Aos vinte e oito (28) dias do mês de Agosto de dois mil e dezenove (2019), no
Município de FLORESTÓPOLIS, PR, reuniu-se a equipe de ENSINO INFANTIL do
Município, conforme lista de presença anexa, onde foi realizada “Oficina de
Brincadeiras Populares ‘Cirandar’”, ministrada pela FORMADORA CELIA GOMES,
PEDAGOGA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, ARTETERAPEUTA E ESPECIALISTA
EM PSICOLOGIA TRANSPESSOAL. A FORMADORA CELIA deu início às atividades
buscando um feedback da “Oficina Histórias e Saberes”, realizada em Maio de 2019. As
professoras apresentaram registro de atividades e a percepção de que usar o recurso
de histórias colaborou para o desenvolvimento das crianças, gerou um gancho para
aproximar os pais da escola e, consequentemente, das crianças. Isso permitiu aos
professores entender melhor a realidade familiar da criança e auxiliar de alguma forma
nessa relação, motivando os pais a participarem mais ativamente do processo de
educação dos filhos. As professoras apresentaram também suas dúvidas sobre a
formação anterior e muita dedicação em participar dessa oficina. No início da atividade,
para construir um ambiente de entendimento e cumplicidade, de “conversa de roda de
fogueira”, a FORMADORA chama os participantes a proferirem palavras que
representem suas expectativas para as próximas horas de apresentação. Palavras
como conhecimento, entusiasmo, alegria, confiança são as mais utilizadas. Nesse
momento uma professora desabafou explicando que para ela felicidade seria ter de
volta a irmã recém-falecida. Isso tomou a todas as professoras de emoção e marcou a
manhã da Oficina. No decorrer do aprendizado, nas explicações e demonstrações de
músicas e cirandas, essa professora foi a mais atuante e voluntária em todos os
exercícios, incentivando a outras de maneira positiva a participarem. No segundo
módulo, foram apresentadas as “Cantigas Populares e as Cirandas”. Como descrito no
roteiro, “os professores foram chamados a uma reflexão e aquisição de saberes sobre o
brincar no processo de aprendizagem infantil.” Como as danças e brincadeiras
tradicionais da cultura popular brasileira podem ser utilizadas no desenvolvimento da
criança. Um repertório de atividades e brincadeiras que podem ser replicadas no
espaço escolar foi apresentado num período de 4 horas, com ampla participação de
professores e coordenadores. O brincar e o despertar de potencialidades físicas,
motoras, cognitivas e afetivas. O desenvolvimento do brincar de acordo com a idade da

criança. As brincadeiras rítmicas e o jogo simbólico. A relação corpo, espaço e o outro
no brincar. Tudo isso de modo prático e chamando os professores a participação, com o
entendimento de que realizando as atividades propostas pela formadora, elas
aprenderiam melhor o modelo. Se no primeiro módulo o objetivo era preparar os
professores a contarem histórias e estimularem a imaginação das crianças, aqui a
intenção foi explorar o potencial educativo das músicas e brincadeiras populares. Nas
horas seguintes, tivemos música, rodas e cirandas, e explicações de como promover
junto as crianças aprendizado e desenvolvimento com brincadeiras num ambiente leve
e austero. A participação nos exercícios aumentou, indicando uma aceitação da
proposta de aulas, do ensinamento e de como mensurar o retorno que a criança dá a
determinadas atividades e estímulos.
Na mesma data, no período da tarde, no Município de BELA VISTA DO PARAÍSO,
PR, reuniu-se a equipe de ENSINO INFANTIL do Município, conforme lista de
presença anexa. onde foi realizada “Oficina de Brincadeiras Populares ‘Cirandar’”,
ministrada pela FORMADORA CELIA GOMES, PEDAGOGA, CONTADORA DE
HISTÓRIAS,
ARTETERAPEUTA
E
ESPECIALISTA
EM
PSICOLOGIA
TRANSPESSOAL. A FORMADORA CELIA deu início às atividades buscando um
feedback da “Oficina Histórias e Saberes”, realizada em Maio de 2019. O espaço
utilizado foi o salão da biblioteca e deu à Oficina uma dinâmica mais intimista,
permitindo aos professores apresentarem várias dúvidas sobre os procedimentos
proposto na palestra anterior. A principal questão levantada foi a dificuldade de
abordagem e convencimento dos pais para participarem de atividades na escola, no
caso a proposta de contar histórias na sala de aula. Segundo os relatos, os professores
se dedicaram nos convites mas se frustraram com o retorno. Mesmo assim, houve uma
mudança na percepção de como conduzir as aulas por parte desses professores, um
resultado positivo, com o compromisso de seguirem buscando a aproximação com os
pais. No segundo módulo, foram apresentadas as “Cantigas Populares e as Cirandas”.
Como descrito no roteiro, “os professores foram chamados a uma reflexão e aquisição
de saberes sobre o brincar no processo de aprendizagem infantil.” Como as danças e
brincadeiras tradicionais da cultura popular brasileira podem ser utilizadas no
desenvolvimento da criança. Um repertório de atividades e brincadeiras que podem ser
replicadas no espaço escolar foi apresentado num período de 4 horas, com ampla
participação de professores e coordenadores. O brincar e o despertar de
potencialidades físicas, motoras, cognitivas e afetivas. O desenvolvimento do brincar de
acordo com a idade da criança. As brincadeiras rítmicas e o jogo simbólico. A relação
corpo, espaço e o outro no brincar. Tudo isso de modo prático e chamando os
professores a participação, com o entendimento de que realizando as atividades
propostas pela formadora, elas aprenderiam melhor o modelo. Se no primeiro módulo o
objetivo era preparar os professores a contarem histórias e estimularem a imaginação
das crianças, aqui a intenção foi explorar o potencial educativo das músicas e
brincadeiras populares. Nas horas seguintes, tivemos música, rodas e cirandas, e
explicações de como promover junto as crianças aprendizado e desenvolvimento com
brincadeiras num ambiente leve e austero. A participação nos exercícios aumentou,
indicando uma aceitação da proposta de aulas, do ensinamento e de como mensurar o
retorno que a criança dá a determinadas atividades e estímulos.
Aos vinte e nove (29) dias do mês de Agosto de dois mil e dezenove (2019), no
Município de PORECATU, PR, reuniu-se a equipe de ENSINO INFANTIL do
Município, conforme lista de presença anexa, onde foi realizada “Oficina de
Brincadeiras Populares ‘Cirandar’”, ministrada pela FORMADORA CELIA GOMES,

PEDAGOGA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, ARTETERAPEUTA E ESPECIALISTA
EM PSICOLOGIA TRANSPESSOAL. A FORMADORA CELIA deu início às atividades
buscando um feedback da “Oficina Histórias e Saberes”, realizada em Maio de 2019. O
espaço e instalações disponibilizados permitiram que a palestrante usasse todos os
instrumentos e organizasse os exercícios de ciranda e roda de maneira adequada. A
grande presença de professores também fez com que o clima fosse de muita
colaboração. E foi nessa cidade que obtivemos o maior retorno na Oficina anterior
“Histórias e Saberes”. Várias professoras fizeram questão de dar depoimentos sobre
como as propostas para as crianças e os pais tinham funcionado, as histórias que as
crianças traziam de casa - algumas até obrigando a professora a procurar termos e
palavras contidas nos textos dessas narrativas que elas desconheciam - a participação
de alguns pais que concordaram em vir a sala de aula para recontar a historia para as
crianças. As reações de satisfação e orgulho dos filhos desses pais, e a novidade em si
da situação de participação. No segundo módulo, foram apresentadas as “Cantigas
Populares e as Cirandas”. Como descrito no roteiro, “os professores foram chamados a
uma reflexão e aquisição de saberes sobre o brincar no processo de aprendizagem
infantil.” Como as danças e brincadeiras tradicionais da cultura popular brasileira podem
ser utilizadas no desenvolvimento da criança. Um repertório de atividades e
brincadeiras que podem ser replicadas no espaço escolar foi apresentado num período
de 4 horas, com ampla participação de professores e coordenadores. Ao entenderem
do que se tratava a segunda formação, as professoras se comprometeram a trazer as
suas músicas e cirandas típicas da cidade para futura apresentação. O interesse das
professoras e o incentivo e suporte dado pelas coordenadoras é bastante claro neste
grupo. Os participantes mostraram propriedade de como estavam conduzindo o
processo. A participação e alegria nas atividades foram das mais exaltadas. Nas horas
seguintes, tivemos música, rodas e cirandas, e explicações de como promover junto as
crianças aprendizado e desenvolvimento com brincadeiras num ambiente leve e
austero. A participação nos exercícios foi enorme, indicando uma aceitação da proposta
de aulas, do ensinamento e de como mensurar o retorno que a criança dá a
determinadas atividades e estímulos.
Na mesma data, no período da tarde, no Município de LUPIONÓPOLIS, PR,
reuniram-se as equipes de ENSINO INFANTIL dos Municípios de LUPIONÓPOLIS e
CAFEARA, conforme lista de presença anexa. onde foi realizada “Oficina de
Brincadeiras Populares ‘Cirandar’”, ministrada pela FORMADORA CELIA GOMES,
PEDAGOGA, CONTADORA DE HISTÓRIAS, ARTETERAPEUTA E ESPECIALISTA
EM PSICOLOGIA TRANSPESSOAL. A FORMADORA CELIA deu início às atividades
buscando um feedback da “Oficina Histórias e Saberes”, realizada em Maio de 2019.
Como nas turmas anteriores, familiarizada com a palestrante, a plateia repercutiu
questões sobre a formação de maio e foi participativa nas atividades propostas nessa
segunda oficina. As professoras apresentaram vídeos de mães de alunos não só
contando histórias em sala de aula como interpretando essa narrativa quase como uma
peça teatral, além de registros visuais de pequenas oficinas de histórias em sala com os
alunos. No segundo módulo, foram apresentadas as “Cantigas Populares e as
Cirandas”. Como descrito no roteiro, “os professores foram chamados a uma reflexão e
aquisição de saberes sobre o brincar no processo de aprendizagem infantil.” Como as
danças e brincadeiras tradicionais da cultura popular brasileira podem ser utilizadas no
desenvolvimento da criança. Um repertório de atividades e brincadeiras que podem ser
replicadas no espaço escolar foi apresentado num período de 4 horas, com ampla
participação de professores e coordenadores. O brincar e o despertar de
potencialidades físicas, motoras, cognitivas e afetivas. O desenvolvimento do brincar de

acordo com a idade da criança. As brincadeiras rítmicas e o jogo simbólico. A relação
corpo, espaço e o outro no brincar. Tudo isso de modo prático e chamando os
professores a participação, com o entendimento de que realizando as atividades
propostas pela formadora, elas aprenderiam melhor o modelo. Se no primeiro módulo o
objetivo era preparar os professores a contarem histórias e estimularem a imaginação
das crianças, aqui a intenção foi explorar o potencial educativo das músicas e
brincadeiras populares. Nas horas seguintes, tivemos música, rodas e cirandas, e
explicações de como promover junto as crianças aprendizado e desenvolvimento com
brincadeiras num ambiente leve e austero. A participação nos exercícios aumentou
consideravelmente, indicando uma aceitação da proposta de aulas, do ensinamento e
de como mensurar o retorno que a criança dá a determinadas atividades e estímulos.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETO:

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS EVENTOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DINÂMICA – FCD PARA A REDE
DE ENSINO INFANTIL DOS DEZ (10) MUNICÍPIOS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
DO NORTE DO PARANÁ – CODNORP, REALIZADOS POR MICRORREGIÃO, A SABER: GUARACI,
JAGUAPITÃ, FLORESTÓPOLIS, BELA VISTA DO PARAÍSO, PORECATU E LUPIONOPOLIS, PR, REALIZADOS
PELO INSTITUTO LOTUS, ATRAVÉS DA “OFICINA DE BRINCADEIRAS POPULARES ‘CIRANDAR’”, PARA
COORDENADORES(AS) E PROFESSORES(AS) DE ENSINO INFANTIL NO ANO DE 2019.

FORMAÇÃO CONTINUADA DINÂMICA
REDE ENSINO FUNDAMENTAL
OFICINA
“APRENDENDO POR PROJETOS: UM
DESAFIO ESTIMULANTE”
27 A 29/08/2019

PROJETO:

ATA

PROJETO:

Ata dos eventos de Formação Continuada Dinâmica – FCD para a Rede de
Ensino Fundamental I dos dez (10) Municípios do Consórcio de
Desenvolvimento e Inovação do Norte do Paraná – CODNORP, realizados por
Microrregião, a saber: JAGUAPITÃ, GUARACI, BELA VISTA DO PARAÍSO,
FLORESTÓPOLIS, CAFEARA e PORECATU, PR, realizados pelo Instituto Lotus
e pelo Instituto Ciência Hoje visando o Programa Ciência Hoje/Codinop
Educação 2019 e o Projeto “A BNCC e o Pensar Científico”, através da Oficina
“Aprendendo por Projetos: um desafio estimulante”, para Coordenadores(as)
e Professores(as) de Ensino Fundamental I no ano de 2019.

Aos vinte e sete (27) dias do mês de Agosto de dois mil e dezenove (2019), no
Município de JAGUAPITÃ, PR, reuniram-se as equipes de ENSINO
FUNDAMENTAL dos Municípios JAGUAPITÃ, MIRASELVA e PRADO
FERREIRA, conforme lista de presença anexa, onde foi realizada Oficina
“Aprendendo por Projetos: um desafio estimulante”, ação que compõe o Projeto “A
BNCC e o Pensar Científico” do Programa Ciência Hoje/Codinorp Educação 2019. O
senhor NABIL MOHAMAD ONISSI, PRESIDENTE DO INSTITUTO PARA O
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AMBIENTAL, EDUCACIONAL E TECNOLÓGICO
LÓTUS, abriu o evento e fez um memorial das atividades realizadas até o momento
e das atividades a serem realizadas até a conclusão do ano letivo de 2019. O
senhor NABIL apresentou o PROFESSOR EVANDRO CLEBER DA SILVA,
GRADUADO EM MATEMÁTICA PURA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, MESTRADO (2005), DOUTORADO
(2009) E PÓS-DOUTORADO (2010) EM FÍSICA TEÓRICA PELO INSTITUTO DE
FÍSICA TEÓRICA. O PROFESSOR EVANDRO deu início às atividades às 8h45,
falou um pouco dos objetivos da Oficina “Aprendendo por Projetos: um desafio
estimulante” e, em seguida, dá início a primeira atividade, uma dinâmica ludopedagógica”: Professores(as) e Coordenadores(as) foram divididos em grupos de 10
(dez) pessoas, cada grupo recebeu os mesmos materiais - 2 bexigas, canudos de
plástico, barbante e fita adesiva - e instruções para realizar uma “corrida de
bexigas”. O objetivo do experimento é que, em grupo e utilizando os mesmos
materiais e algumas instruções, a equipe faça uma bexiga percorrer um barbante o
mais rápido possível. De posse dos materiais, os grupos foram para a área externa
e tiveram 10 (dez) minutos para concluir a atividade. Ao final, o PROFESSOR
EVANDRO analisa em conjunto com os grupos o êxito obtido, os conhecimentos
utilizados, a importância da atividade lúdica, em equipe, e sua associação com
método científico onde os erros fazem parte do processo de aprendizagem. O
PROFESSOR EVANDRO fala aos presentes sobre a importância do centro de
interesse para criar um projeto e propõe a próxima atividade, Problematização: O
que é projeto? Há diferença entre ensinar por projetos e aprender por projetos?”:
sempre divididos em grupos, os participantes receberam textos, folhas de papel e
canetas e, num primeiro momento, foram solicitados a responderem a pergunta “o
quê é um projeto?”. Os grupos tiveram 5 (cinco) minutos para finalizarem as
atividade. As respostas foram recebidas pelo PROFESSOR EVANDRO. Em
seguida, a partir da leitura do primeiro texto, os grupos foram solicitados a indicarem
a diferença entre ensinar por projetos e aprender por projetos. Os grupos tiveram 10
(dez) minutos para finalizarem a atividade. Em seguida, um vídeo sobre o tema foi

exibido aos participantes, seguido de uma conversa sobre o vídeo. Às 10h25 foi
realizado um intervalo e às 10h50 as atividades foram retomadas. O PROFESSOR
EVANDRO deu início com a atividade Pesquisa e Experimentos: caminhos para
pensar e buscar soluções às perguntas e problemas”, exibindo um vídeo sobre
como realizar uma pesquisa e debatendo com os participantes sobre o tema. Em
seguida, dá início ao experimento sobre o Efeito Estufa. Neste caso, foram utilizados
uma caixa de sapatos, papel filme, papel alumínio, dois copos, água e uma
lâmpada. Enquanto aguardavam o resultado do experimento, o PROFESSOR
EVANDRO iniciou a atividade “Desenhando Projetos a partir de Práticas do Gerador
de práticas Do Curso a BNCC e o Pensar científico na escola”, solicitou que os
participantes lessem o texto e dessem início a organização do projeto dado como
exemplo. Finalmente, o PROFESSOR EVANDRO compartilhou o resultado do
experimento com os participantes que puderam concluir que com materiais simples
é possível desenvolver inúmeras atividades com os alunos. As atividades foram
finalizadas às 12h00.
Na mesma data, no período da tarde, no Município de GUARACI, PR, reuniramse as equipes de ENSINO FUNDAMENTAL dos Municípios de GUARACI E
CENTENÁRIO DO SUL, conforme lista de presença anexa. onde foi realizada
Oficina “Aprendendo por Projetos: um desafio estimulante”, ação que compõe o
Projeto “A BNCC e o Pensar Científico” do Programa Ciência Hoje/Codinorp
Educação 2019. O senhor NABIL MOHAMAD ONISSI, PRESIDENTE DO
INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AMBIENTAL, EDUCACIONAL
E TECNOLÓGICO LÓTUS, abriu o evento e fez um memorial das atividades
realizadas até o momento e das atividades a serem realizadas até a conclusão do
ano letivo de 2019. O senhor NABIL apresentou o PROFESSOR EVANDRO
CLEBER DA SILVA, GRADUADO EM MATEMÁTICA PURA PELA UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, MESTRADO (2005),
DOUTORADO (2009) E PÓS-DOUTORADO (2010) EM FÍSICA TEÓRICA PELO
INSTITUTO DE FÍSICA TEÓRICA. O PROFESSOR EVANDRO deu início às
atividades às 13h40, falou um pouco dos objetivos da Oficina “Aprendendo por
Projetos: um desafio estimulante” e, em seguida, dá início a primeira atividade, uma
dinâmica ludo-pedagógica”: Professores(as) e Coordenadores(as) foram divididos
em grupos de acordo com as séries nas quais atuam, cada grupo recebeu os
mesmos materiais - 2 bexigas, canudos de plástico, barbante e fita adesiva - e
instruções para realizar uma “corrida de bexigas”. O objetivo do experimento é que,
em grupo e utilizando os mesmos materiais e algumas instruções, a equipe faça
uma bexiga percorrer um barbante o mais rápido possível. De posse dos materiais,
os grupos foram para a área externa e tiveram 10 (dez) minutos para concluir a
atividade. Ao final, o PROFESSOR EVANDRO analisa em conjunto com os grupos o
êxito obtido, os conhecimentos utilizados, a importância da atividade lúdica, em
equipe, e sua associação com método científico onde os erros fazem parte do
processo de aprendizagem. O PROFESSOR EVANDRO fala aos presentes sobre a
importância do centro de interesse para criar um projeto e propõe a próxima
atividade, “Problematização: O que é projeto? Há diferença entre ensinar por
projetos e aprender por projetos?”: sempre divididos em grupos, os participantes

receberam textos, folhas de papel e canetas e, num primeiro momento, foram
solicitados a responderem a pergunta “o quê é um projeto?”. Os grupos tiveram 5
(cinco) minutos para finalizarem as atividade. As respostas foram recebidas pelo
PROFESSOR EVANDRO. Em seguida, a partir da leitura do primeiro texto, os
grupos foram solicitados a indicarem a diferença entre ensinar por projetos e
aprender por projetos. Os grupos tiveram 10 (dez) minutos para finalizarem a
atividade. Às 15h00 foi realizado um intervalo e às 15h14 as atividades foram
retomadas. O PROFESSOR EVANDRO deu início com a atividade exibindo um
vídeo sobre ensinar/aprender por projetos, seguido de uma conversa sobre o vídeo,
destacando temas como a importância dos pais e do engajamento deles na escola.
Os professores falam das dificuldades em conseguir este engajamento. O senhor
NABIL fala sobre a importância de encarar esta dificuldade como um desafio a ser
vencido com muito trabalho. Logo depois, o PROFESSOR EVANDRO deu início a
atividade “Pesquisa e Experimentos: caminhos para pensar e buscar soluções às
perguntas e problemas”, exibindo um vídeo sobre como realizar uma pesquisa e
debatendo com os participantes sobre o tema. Em seguida, dá início ao experimento
sobre o Efeito Estufa. Neste caso, foram utilizados uma caixa de sapatos, papel
filme, papel alumínio, dois copos, água e uma lâmpada. Enquanto aguardavam o
resultado do experimento, o PROFESSOR EVANDRO iniciou a atividade
“Desenhando Projetos a partir de Práticas do Gerador de práticas Do Curso a BNCC
e o Pensar científico na escola”, solicitou que os participantes lessem o texto e
dessem início a organização do projeto dado como exemplo. Finalmente, o
PROFESSOR EVANDRO compartilhou o resultado do experimento com os
participantes que puderam concluir que com materiais simples é possível
desenvolver inúmeras atividades com os alunos. As atividades foram finalizadas às
17h30.
Aos vinte e oito (28) dias do mês de Agosto de dois mil e dezenove (2019), no
Município de BELA VISTA DO PARAÍSO, PR, reuniu-se a equipe de ENSINO
FUNDAMENTAL do Município, conforme lista de presença anexa, onde foi
realizada Oficina “Aprendendo por Projetos: um desafio estimulante”, ação que
compõe o Projeto “A BNCC e o Pensar Científico” do Programa Ciência
Hoje/Codinorp Educação 2019. A senhora ADENILZE BUENO LARA, SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, abriu o evento. O senhor NABIL MOHAMAD ONISSI,
PRESIDENTE DO INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
AMBIENTAL, EDUCACIONAL E TECNOLÓGICO LÓTUS, fez um memorial das
atividades realizadas até o momento e das atividades a serem realizadas até a
conclusão do ano letivo de 2019, falou sobre o aprendizado em processo,
contextualizado para o século XXI, sobre o pensamento científico e novas
estratégias para alcançar a geração maker, aquela que põe a mão na massa. O
senhor NABIL apresentou o PROFESSOR EVANDRO CLEBER DA SILVA,
GRADUADO EM MATEMÁTICA PURA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, MESTRADO (2005), DOUTORADO
(2009) E PÓS-DOUTORADO (2010) EM FÍSICA TEÓRICA PELO INSTITUTO DE
FÍSICA TEÓRICA. O PROFESSOR EVANDRO deu início às atividades às 8h40,
falou um pouco dos objetivos da Oficina “Aprendendo por Projetos: um desafio

estimulante” e, em seguida, dá início a primeira atividade, uma dinâmica ludopedagógica”: Professores(as) e Coordenadores(as) foram divididos em grupos de 10
(dez) pessoas, cada grupo recebeu os mesmos materiais - 2 bexigas, canudos de
plástico, barbante e fita adesiva - e instruções para realizar uma “corrida de
bexigas”. O objetivo do experimento é que, em grupo e utilizando os mesmos
materiais e algumas instruções, a equipe faça uma bexiga percorrer um barbante o
mais rápido possível. De posse dos materiais, os grupos foram para a área externa
e tiveram 10 (dez) minutos para concluir a atividade. Ao final, o PROFESSOR
EVANDRO analisa em conjunto com os grupos o êxito obtido, os conhecimentos
utilizados, a importância da atividade lúdica, em equipe, e sua associação com
método científico onde os erros fazem parte do processo de aprendizagem. O
PROFESSOR EVANDRO fala aos presentes sobre a importância do centro de
interesse para criar um projeto e propõe a próxima atividade, Problematização: O
que é projeto? Há diferença entre ensinar por projetos e aprender por projetos?”:
sempre divididos em grupos, os participantes receberam textos, folhas de papel e
canetas e, num primeiro momento, foram solicitados a responderem a pergunta “o
quê é um projeto?”. Os grupos tiveram 5 (cinco) minutos para finalizarem as
atividade. As respostas foram recebidas pelo PROFESSOR EVANDRO. Em
seguida, a partir da leitura do primeiro texto, os grupos foram solicitados a indicarem
a diferença entre ensinar por projetos e aprender por projetos. Os grupos tiveram 10
(dez) minutos para finalizarem a atividade. Em seguida, um vídeo sobre o tema foi
exibido aos participantes que, divididos em grupos, receberam a tarefa de observar
temas específicos tratados no vídeo, seguida de uma conversa sobre os temas
abordados. Às 11h00 foi realizado um intervalo e às 11h28 as atividades foram
retomadas. O PROFESSOR EVANDRO deu início com a atividade Pesquisa e
Experimentos: caminhos para pensar e buscar soluções às perguntas e problemas”,
exibindo um vídeo sobre como realizar uma pesquisa e debatendo com os
participantes sobre o tema. Em seguida, dá início ao experimento sobre o Efeito
Estufa. Neste caso, foram utilizados uma caixa de sapatos, papel filme, papel
alumínio, dois copos, água e uma lâmpada. Enquanto aguardavam o resultado do
experimento, o PROFESSOR EVANDRO iniciou a atividade “Desenhando Projetos a
partir de Práticas do Gerador de práticas Do Curso a BNCC e o Pensar científico na
escola”, solicitou que os participantes lessem o texto e dessem início a organização
do projeto dado como exemplo. Finalmente, o PROFESSOR EVANDRO
compartilhou o resultado do experimento com os participantes que puderam concluir
que com materiais simples é possível desenvolver inúmeras atividades com os
alunos. As atividades foram finalizadas às 12h30.
Na mesma data, no período da tarde, no Município de FLORESTÓPOLIS, PR,
reuniu-se a equipe de ENSINO FUNDAMENTAL do Município, conforme lista de
presença anexa. onde foi realizada Oficina “Aprendendo por Projetos: um desafio
estimulante”, ação que compõe o Projeto “A BNCC e o Pensar Científico” do
Programa Ciência Hoje/Codinorp Educação 2019. O senhor NABIL MOHAMAD
ONISSI, PRESIDENTE DO INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
AMBIENTAL, EDUCACIONAL E TECNOLÓGICO LÓTUS, abriu o evento e fez um
memorial das atividades realizadas até o momento e das atividades a serem

realizadas até a conclusão do ano letivo de 2019. Falou sobre a importância da
construção dos projetos e do aprendizado por projetos para a Feira de Ciências. O
senhor NABIL apresentou o PROFESSOR EVANDRO CLEBER DA SILVA,
GRADUADO EM MATEMÁTICA PURA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, MESTRADO (2005), DOUTORADO
(2009) E PÓS-DOUTORADO (2010) EM FÍSICA TEÓRICA PELO INSTITUTO DE
FÍSICA TEÓRICA. O PROFESSOR EVANDRO deu início às atividades às 13h40,
falou um pouco dos objetivos da Oficina “Aprendendo por Projetos: um desafio
estimulante” e, em seguida, dá início a primeira atividade, uma dinâmica ludopedagógica”: Professores(as) e Coordenadores(as) foram divididos em grupos de 10
(dez) pessoas, cada grupo recebeu os mesmos materiais - 2 bexigas, canudos de
plástico, barbante e fita adesiva - e instruções para realizar uma “corrida de
bexigas”. O objetivo do experimento é que, em grupo e utilizando os mesmos
materiais e algumas instruções, a equipe faça uma bexiga percorrer um barbante o
mais rápido possível. De posse dos materiais, os grupos foram para a área externa
e tiveram 10 (dez) minutos para concluir a atividade. Ao final, o PROFESSOR
EVANDRO analisa em conjunto com os grupos o êxito obtido, os conhecimentos
utilizados, a importância da atividade lúdica, em equipe, e sua associação com
método científico onde os erros fazem parte do processo de aprendizagem. O
PROFESSOR EVANDRO fala aos presentes sobre a importância do centro de
interesse para criar um projeto e propõe a próxima atividade, “Problematização: O
que é projeto? Há diferença entre ensinar por projetos e aprender por projetos?”:
sempre divididos em grupos, os participantes receberam textos, folhas de papel e
canetas e, num primeiro momento, foram solicitados a responderem a pergunta “o
quê é um projeto?”. Os grupos tiveram 5 (cinco) minutos para finalizarem as
atividade. As respostas foram recebidas pelo PROFESSOR EVANDRO. Em
seguida, a partir da leitura do primeiro texto, os grupos foram solicitados a indicarem
a diferença entre ensinar por projetos e aprender por projetos. Os grupos tiveram 10
(dez) minutos para finalizarem a atividade. Um vídeo sobre o tema foi exibido aos
participantes que, divididos em grupos por série, receberam a tarefa de observar
temas específicos tratados no vídeo, seguida de uma conversa sobre os temas
abordados. Às 15h00 foi realizado um intervalo e às 15h24 as atividades foram
retomadas. O PROFESSOR EVANDRO deu início com a atividade “Pesquisa e
Experimentos: caminhos para pensar e buscar soluções às perguntas e problemas”,
exibindo um vídeo sobre como realizar uma pesquisa e debatendo com os
participantes sobre o tema. Em seguida, dá início ao experimento sobre o Efeito
Estufa. Neste caso, foram utilizados uma caixa de sapatos, papel filme, papel
alumínio, dois copos, água e uma lâmpada. Enquanto aguardavam o resultado do
experimento, o PROFESSOR EVANDRO iniciou a atividade “Desenhando Projetos a
partir de Práticas do Gerador de práticas Do Curso a BNCC e o Pensar científico na
escola”, solicitou que os participantes lessem o texto e dessem início a organização
do projeto dado como exemplo. Finalmente, o PROFESSOR EVANDRO
compartilhou o resultado do experimento com os participantes que puderam concluir
que com materiais simples é possível desenvolver inúmeras atividades com os
alunos. As atividades foram finalizadas às 17h00.

Aos vinte e nove (29) dias do mês de Agosto de dois mil e dezenove (2019), no
Município de CAFEARA, PR, reuniram-se as equipes de ENSINO
FUNDAMENTAL dos Municípios de CAFEARA e LUPIONÓPOLIS, conforme lista
de presença anexa, onde foi realizada Oficina “Aprendendo por Projetos: um
desafio estimulante”, ação que compõe o Projeto “A BNCC e o Pensar Científico” do
Programa Ciência Hoje/Codinorp Educação 2019. O senhor NABIL MOHAMAD
ONISSI, PRESIDENTE DO INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
AMBIENTAL, EDUCACIONAL E TECNOLÓGICO LÓTUS, abriu o evento, fez um
memorial das atividades realizadas até o momento e das atividades a serem
realizadas até a conclusão do ano letivo de 2019. O senhor NABIL apresentou o
PROFESSOR EVANDRO CLEBER DA SILVA, GRADUADO EM MATEMÁTICA
PURA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA
FILHO, MESTRADO (2005), DOUTORADO (2009) E PÓS-DOUTORADO (2010) EM
FÍSICA TEÓRICA PELO INSTITUTO DE FÍSICA TEÓRICA. O PROFESSOR
EVANDRO deu início às atividades às 9h00, falou um pouco dos objetivos da
Oficina “Aprendendo por Projetos: um desafio estimulante” e, em seguida, dá início a
primeira atividade, uma dinâmica ludo-pedagógica”: Professores(as) e
Coordenadores(as) foram divididos em grupos de 10 (dez) pessoas, cada grupo
recebeu os mesmos materiais - 2 bexigas, canudos de plástico, barbante e fita
adesiva - e instruções para realizar uma “corrida de bexigas”. O objetivo do
experimento é que, em grupo e utilizando os mesmos materiais e algumas
instruções, a equipe faça uma bexiga percorrer um barbante o mais rápido possível.
De posse dos materiais, os grupos foram para a área externa e tiveram 10 (dez)
minutos para concluir a atividade. Ao final, o PROFESSOR EVANDRO analisa em
conjunto com os grupos o êxito obtido, os conhecimentos utilizados, a importância
da atividade lúdica, em equipe, e sua associação com método científico onde os
erros fazem parte do processo de aprendizagem. O PROFESSOR EVANDRO fala
aos presentes sobre a importância do centro de interesse para criar um projeto e
propõe a próxima atividade, Problematização: O que é projeto? Há diferença entre
ensinar por projetos e aprender por projetos?”: sempre divididos em grupos, os
participantes receberam textos, folhas de papel e canetas e, num primeiro momento,
foram solicitados a responderem a pergunta “o quê é um projeto?”. Os grupos
tiveram 5 (cinco) minutos para finalizarem as atividade. As respostas foram
recebidas pelo PROFESSOR EVANDRO. Em seguida, a partir da leitura do primeiro
texto, os grupos foram solicitados a indicarem a diferença entre ensinar por projetos
e aprender por projetos. Os grupos tiveram 10 (dez) minutos para finalizarem a
atividade. Em seguida, um vídeo sobre o tema foi exibido aos participantes que,
divididos em grupos, receberam a tarefa de observar temas específicos tratados no
vídeo, seguida de uma conversa sobre os temas abordados. O PROFESSOR
EVANDRO deu início a atividade Pesquisa e Experimentos: caminhos para pensar e
buscar soluções às perguntas e problemas”, exibindo um vídeo sobre como realizar
uma pesquisa e debatendo com os participantes sobre o tema. Em seguida, dá
início ao experimento sobre o Efeito Estufa. Neste caso, foram utilizados uma caixa
de sapatos, papel filme, papel alumínio, dois copos, água e uma lâmpada. Enquanto
aguardavam o resultado do experimento, o PROFESSOR EVANDRO iniciou a
atividade “Desenhando Projetos a partir de Práticas do Gerador de práticas Do

Curso a BNCC e o Pensar científico na escola”, solicitou que os participantes lessem
o texto e dessem início a organização do projeto dado como exemplo. Finalmente, o
PROFESSOR EVANDRO compartilhou o resultado do experimento com os
participantes que puderam concluir que com materiais simples é possível
desenvolver inúmeras atividades com os alunos. As atividades foram finalizadas às
12h30.
Na mesma data, no período da tarde, no Município de PORECATU, PR, reuniuse a equipe de ENSINO FUNDAMENTAL do Município, conforme lista de
presença anexa. onde foi realizada Oficina “Aprendendo por Projetos: um desafio
estimulante”, ação que compõe o Projeto “A BNCC e o Pensar Científico” do
Programa Ciência Hoje/Codinorp Educação 2019. O senhor NABIL MOHAMAD
ONISSI, PRESIDENTE DO INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
AMBIENTAL, EDUCACIONAL E TECNOLÓGICO LÓTUS, abriu o evento e fez um
memorial das atividades realizadas até o momento e das atividades a serem
realizadas até a conclusão do ano letivo de 2019. Falou sobre a importância da
construção dos projetos e do aprendizado por projetos para a Feira de Ciências. O
senhor NABIL apresentou o PROFESSOR EVANDRO CLEBER DA SILVA,
GRADUADO EM MATEMÁTICA PURA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, MESTRADO (2005), DOUTORADO
(2009) E PÓS-DOUTORADO (2010) EM FÍSICA TEÓRICA PELO INSTITUTO DE
FÍSICA TEÓRICA. O PROFESSOR EVANDRO deu início às atividades às 13h45,
falou um pouco dos objetivos da Oficina “Aprendendo por Projetos: um desafio
estimulante” e, em seguida, dá início a primeira atividade, uma dinâmica ludopedagógica”: Professores(as) e Coordenadores(as) foram divididos em grupos de 10
(dez) pessoas, cada grupo recebeu os mesmos materiais - 2 bexigas, canudos de
plástico, barbante e fita adesiva - e instruções para realizar uma “corrida de
bexigas”. O objetivo do experimento é que, em grupo e utilizando os mesmos
materiais e algumas instruções, a equipe faça uma bexiga percorrer um barbante o
mais rápido possível. De posse dos materiais, os grupos foram para a área externa
e tiveram 10 (dez) minutos para concluir a atividade. Ao final, o PROFESSOR
EVANDRO analisa em conjunto com os grupos o êxito obtido, os conhecimentos
utilizados, a importância da atividade lúdica, em equipe, e sua associação com
método científico onde os erros fazem parte do processo de aprendizagem. O
PROFESSOR EVANDRO fala aos presentes sobre a importância do centro de
interesse para criar um projeto e propõe a próxima atividade, “Problematização: O
que é projeto? Há diferença entre ensinar por projetos e aprender por projetos?”:
sempre divididos em grupos, os participantes receberam textos, folhas de papel e
canetas e, num primeiro momento, foram solicitados a responderem a pergunta “o
quê é um projeto?”. Os grupos tiveram 5 (cinco) minutos para finalizarem as
atividade. As respostas foram recebidas pelo PROFESSOR EVANDRO. Em
seguida, a partir da leitura do primeiro texto, os grupos foram solicitados a indicarem
a diferença entre ensinar por projetos e aprender por projetos. Os grupos tiveram 10
(dez) minutos para finalizarem a atividade. Às 15h15 foi realizado um intervalo e às
15h30 as atividades foram retomadas. O PROFESSOR EVANDRO deu início a
atividade exibindo um vídeo sobre o tema aos participantes que, divididos em

grupos por série, receberam a tarefa de observar temas específicos tratados no
vídeo, seguida de uma conversa sobre os temas abordados. “Pesquisa e
Experimentos: caminhos para pensar e buscar soluções às perguntas e problemas”,
exibindo um vídeo sobre como realizar uma pesquisa e debatendo com os
participantes sobre o tema. Em seguida, dá início ao experimento sobre o Efeito
Estufa. Neste caso, foram utilizados uma caixa de sapatos, papel filme, papel
alumínio, dois copos, água e uma lâmpada. Enquanto aguardavam o resultado do
experimento, o PROFESSOR EVANDRO iniciou a atividade “Desenhando Projetos a
partir de Práticas do Gerador de práticas Do Curso a BNCC e o Pensar científico na
escola”, solicitou que os participantes lessem o texto e dessem início a organização
do projeto dado como exemplo. Finalmente, o PROFESSOR EVANDRO
compartilhou o resultado do experimento com os participantes que puderam concluir
que com materiais simples é possível desenvolver inúmeras atividades com os
alunos. As atividades foram finalizadas às 17h10.
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