
 

 

  



 

 

 

 

 

 

   

SEMANA DA PEDAGOGIA 2017 

Pedagogia e o tempo presente: percursos e agendas 

 

Dia 18/09/2017 – Segunda-feira 

Período Horário Atividade 

M 
A 
N 
H 
Ã 

8h Credenciamento e Acolhida 
 

8h15 Atividade Cultural 
 

8h45 Abertura oficial da Semana de Pedagogia 2017 
 

9h15 Intervalo 
 

9h30 Conferência de abertura: “A função do professor e do intelectual na Revolução Brasileira” 
Nildo Ouriques – UFSC 
 
Auditório Tito Sena 

 Durante todo o 
dia e a noite 

Exposição: “Exposição Brincadeira de Criança”  
Resumo: A proposta da exposição “Brincadeira de Criança” é resgatar a história da infância.  As peças 
eternizadas em cerâmica, contam as peraltices e brincadeiras de uma adorável infância em nossa ilha.  Algumas 
parecem tomar vida quando vistas por pessoas que relembram, em grupos e rodas de bate papos, momentos de 
grande alegria. Sorrindo, parecem ouvir o som do bate-bate, do bilboquê, das rodinhas do rolimã, que em poucos 
lugares com calçamento, faziam um som eletrizante.  Da inseparável e afetiva boneca de pano. Do imaginário 
cata-vento que, subjetivamente, parecia levantar voo, assim como a pipa que rebolava majestosa no céu.  Da 
poeira que levantava no chão batido quando passava o cavalinho de pau, ou da bóca para cair a bolinha de gude. 
Dos pequenos equilibristas ganhando altura sobre o pé de lata, e as criativas conversas no telefone sem fio. E 
tantos outros que se fizeram presentes na infância. 
- Por Berenice Queiroz, acadêmica do curso de Pedagogia – FAED-UDESC 
 

Durante a 
SEMANA 

 Exposição permanente: mostra de banners – “A Faed e suas ações de Ensino, Pesquisa e Extensão” 
- Coordenação: Alba Regina Battisti de Souza 
 

 
 

N 
O 
I 
T 
E 

 
18h10 

 
Credenciamento e Acolhida 

 
18h30 

 
Momento Cultural 

 
19h  

 
“Tomando a palavra: a formação continuada no contexto da Educação Básica” - Uma conversa com a 
Professora Márcia Bressan Carminatti 
- Márcia Bressan Carminatti – PMF 
Local: Auditório Tito Sena 

 
 
 
 
 
20h às 22h  

 
Infância em tela: Jonas e o circo sem lona”  
Resumo: Aos 13 anos de idade, Jonas é filho e neto de artistas de circo. O garoto tem seu próprio circo 
improvisado, frequentado pelos moradores do pobre bairro onde vive, na Bahia. É ele quem coordena os 
números, prepara os figurinos, a música e controla os ingressos. Jonas pretende abandonar a escola para se 
juntar ao tio e viver em um circo itinerante, mas a mãe prefere que ele permaneça na escola. No meio desta briga, 
ele descobre as dificuldades da vida adulta. 
Direção: Paula Gomes (Brasil, 2017) 
- Coordenação: Adrian Alves da Silva – Laborei – UDESC 
Local: Auditório Tito Sena 

 
Roda de conversa – “Educomunicação: Plataformas educativas” 
- Ademilde Silveira Sartori – UDESC 
Resumo: (não enviado) 
Sala: 104 

 
Mesa coordenada: “Currículo e Avaliação na Educação Inclusiva: diálogos e conflitos entre avaliação em 
larga escala e diferenciação curricular” 
- Adriene Bolzan - UDESC 
- Marília Segabinazzi - UDESC 
- Cléia Demétrio Pereira - UDESC 
- Yasmin Pires - UDESC 
- Coordenação: Geovana Lunardi – UDESC 
Local: Sala 210 



 

 

Terça-feira (19/09) 

 

Dia 19/09/2017 – Terça-feira 

Período Horário Atividade 

 
 
 
 
 

M 
A 
N 
H 
Ã 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8h às 9h30 

 
Roda de Conversa – Experiências docentes 
→ “A (In) Descoberta do mundo com o poeta Manoel de Barros: propostas para transver o mundo”  
Resumo: (não enviado) 
- Leandro César de Souza – Rede Municipal de Florianópolis 
 
→ “O Cinema na Escola: construindo espaços de cidadania” 
Resumo: O Projeto "Os sons do mundo" foi desenvolvido no grupo 4 no Nei Doralice Maria Dias no primeiro 
semestre de 2017. Em paralelo a formação das professoras no curso "Cinema na escola: construindo espaços 
de cidadania" onde as crianças puderam ser protagonistas do seu próprio filme e a produção final foi assistida 
por eles no cinema do CIC. Neste projeto utilizamos o cinema como ponto de partida para as práticas de 
cidadania tão necessárias na educação. A produção final do projeto (filme) se chamou "Os sons do mundo" 
onde as crianças puderam se ver tocando e construindo diversos instrumentos musicais e por sua escolha 
fizeram um show de Rock! Foi incrível o momento em que as crianças se viram na tela do cinema. Todos os 
recursos utilizados foram simples como celulares e materiais recicláveis. 
- Lélia Florisbal Pereira – Rede Municipal de Florianópolis 
- Cristina Silveira Santos – Rede Municipal de Florianópolis 
Local: Sala 104 

 
Roda de conversa - “Organização de tempos e espaços na Educação Infantil: tecendo diálogos e 
construindo saberes” 
Resumo: Assumindo que a organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil conta com o imprevisível, 
o inesperado e o inusitado, visto que as crianças possuem múltiplas formas de se manifestar, de se expressar, 
de se relacionar e de viver, a proposta desta Roda de Conversa busca estabelecer um diálogo acerca de 
possibilidades de organização de tempos e espaços no contexto da Educação Infantil que se pautem nas 
manifestações próprias das crianças, reconhecendo o espaço da brincadeira, da interação, do afeto e da 
expressão das diferentes linguagens como potentes e necessários para a organização de tempos e espaços 
para acolher as crianças pequenas. Tal temática busca também discutir sobre a especificidade da docência na 
Educação Infantil, pautada no/a: Diálogo; Olhar sensível; Interações; Conhecimento das necessidades das 
crianças; Ações de educar e cuidar; Ações integradas as famílias.  
- Aline Mafra Rebelo – UDESC 
- Jéssica Aline Oliveira da Cruz – Acadêmica - FAED/UDESC 
- Fernanda Gonçalves - doutoranda em Educação PPGE/UFSC 
Local: Sala 106 

 
Roda de Conversa - Experiências docentes 
→ “Trilhando na Ilha da Magia: do Homem do Sambaqui à Etnomatemática” 
Resumo: Esse trabalho, desenvolvido com crianças do primeiro ano do E.F., tem como relevância estudar a 
realidade local, fazendo com que as mesmas acessem aspectos do passado, por meio do estudo da História, 
atrelado a abordagem da Etnomatemática, que reconhece a disciplina como uma construção histórica, social e 
política. Com o intuito de que nossas crianças reconheçam no Patrimônio Histórico da cidade de Florianópolis 
as diversas formas e fontes de ler a história, das Inscrições Rupestres à Arquitetura Açoriana, procura-se 
contextualizar o olhar destas, para que vejam e compreendam as diferenças culturais e materiais entre esses 
povos que ocuparam o nosso município. Trabalhar a geometria e a simetria na arquitetura das janelas 
portuguesas é levar a imagem que a cidade guarda nas suas paisagens, as quais revelam o passado e a 
permanência, desenvolvendo nas crianças um sentimento de pertencimento, de existência e afeto. O Homem do 
Sambaqui nos deixou gravado nas rochas uma mensagem, visto que quando utilizou um material de pedra (que 
criou) para fazer-se entender, ali representou através de figuras geométricas seu modo de viver e de ver o 
mundo físico. A aplicabilidade da Matemática dá-se por meio de jogos, que através do lúdico, trabalharam-se os 
conceitos matemáticos dentro dos seguintes eixos: números e operações, geometria, grandezas e medidas, 
estatística e probabilidade e álgebra. Constatamos que um trabalho orientado numa perspectiva 
etnomatemática, contextualizado e interdisciplinar, pode contribuir para melhorar o ensino e a aprendizagem da 
matemática. 
- Jeanice Back Andrade – Professora - Escola Básica municipal Herondina Medieros Zeferino 
- Renata Cristine Conceição – Supervisora - Escola Básica municipal Herondina Medieros Zeferino 
 
 
→ “Explorando experiências na Educação Infantil” 
Resumo: (não enviado) 
Wanessa Bruna Santos Brito Gomes – Rede Municipal de Florianópolis 
Local: Sala 107 

 
Mesa coordenada: “O papel do Pedagogo na Educação Especial: do segundo professor à co-docência” 
- Simone de Mamann (Colégio de Aplicação) 
- Vânio Seemann (PMF) 
- Sandy Varela (UDESC) 
- Marilene Buttenbender (UDESC) 
Coordenação: Geovana Lunardi – UDESC 
Resumo: (não enviado) 
Local: Sala 210 

9h30 às 12h   
Encontros temáticos em Educação de Jovens e Adultos - Políticas Públicas para a EJA 
Resumo: (não enviado) 
- Palestrante: Daniel Godinho Berger - Doutorando em Educação - PPGE/UFSC 
- Coordenação: Lourival José Martins Filho 
Local: Auditório Tito Sena 
 



 
 
 
 
 
9h45 às 11h30 

 
Oficina: “Lute, estude, produza” como uma garota - Dinâmica, curtas e produção de materiais 
Resumo: oficina tem como objetivo trabalhar a Pedagogia Interscecional proposta por Bell Hooks, será pautado 
na pedagogia feminista  como alternativa para a construção de novas relações de gênero. A metodologia 
utilizada para o encontro é o debate e a produção de material audiovisual.  
- Acadêmica – Raíza da Silva Bianchi, graduanda em Psicologia 7ª fase e Pedagogia 1ª fase 
Local: Sala 101 

 
Oficina: “Cartografia para crianças” 
Resumo: Aprofundamento da Cartografia para professores durante a alfabetização geográfica de crianças do 
ensino fundamental I. / Conceitos: Projeções Cartográficas, Mundo, Orientação, História da Cartografia, 
Oficinas, Mapa. / Objetivos: Ao trabalhar com as crianças de 4º e 5º ano, é necessário compreender os 
conceitos cartográficos básicos e como a mesma se consolidou como uma Ciência Cartográfica; Desenvolver 
com a criança as concepções de localização e orientação para que ao final do primeiro ciclo de aprendizagem, 
elas saibam representar e interpretar o espaço por meio de mapas simples. 
- Acadêmico Ciro Palo Borges – PET Geografia FAED/UDESC 
Local: Sala 210 

 
Oficina: “Ensino da compreensão de leitura: Apresentação do catálogo de literatura infantil e juvenil 
com um Sarau”  
Resumo: (não enviado) 
- Marcia Martins dos Passos – Mestranda PPGE/PROLINGUAGEM – UDESC 
Local : Sala 104 

 
12h15 às 13h15 

 
Medita Faed 
Acadêmica/Mestranda Maria Eduarda Medeiros da Silveira PPGE – UDESC 
Local: Sala 210 

 
 
 
 
 
 

N 
O 
I 
T 
E 

 
 
 
 
 
 
 
18h30 às 20h 

 
Roda de conversa – “Contextos educativos da Espanha” 
Resumo: Em uma descontraída roda de conversas, os intercambistas de mobilidade acadêmica Mikel Zubel, 
vindo do país Basco, e Sabela Eiriz, de Salamanca, falarão sobre as suas experiências profissionais e 
educacionais específicas dos locais de onde vieram, além  das possibilidades de intercâmbio acadêmico para a 
Espanha.  
- Acadêmico de mobilidade Mikel – País Basco – Pedagogia FAED/UDESC 
- Acadêmica de mobilidade Sabela – Salamanca – Pedagogia FAED/UDESC 
Local: Sala 104 

 
Roda de Conversa - “Conversas sobre História da Educação: produções do grupo Objetos da Escola” 
Resumo: Pretende-se discutir a materialidade como uma das importantes dimensões a serem levadas em 
consideração ao se refletir sobre os projetos de escolarização. Para direcionar as conversas foram selecionados 
quatro trabalhos produzidos por integrantes do grupo Objetos da Escola que tratam sobre teses dedicadas ao 
estudo da cultura material escolar, objetos prescritos em manuais pedagógicos, provimento material da escola 
catarinense e expansão do ensino primário em Santa Catarina. 
- Doutoranda Ana Paula de Souza Kinchescki – PPGE - UDESC 
- Doutorando Gustavo Rugoni de Sousa – PPGE – UDESC 
Local: Sala 105 

 
Roda de Conversa - “Docência na Educação Infantil e Anos Iniciais = quando o Ensino de Ciências é 
"Nota 10"” 
Resumo: Vivências de Ciências na Educação Infantil: Possibilidades de conhecimentos científicos através de 
ações lúdicas 
Profª Nota 10 = Mariana de Oliveira Mendes (Diretora do NEI Costeira do Pirajubaé) 
Apresentação dos Projetos: Turma do Dino (2011), Descobridores dos Mares (2012) e Cantar (2014). Temas 
desenvolvidos: extinção das espécies, equilíbrio e preservação dos ecossistemas e do Planeta Terra, a 
construção de uma identidade coletiva, respeito,  cuidado e afetividade entre as crianças. 
  
Presente, passado e futuro:  Todos Nós no Planeta Terra - Uma proposta pedagógica para o Grupo 5 e 6 
Profª Nota 10 = Jamira Furlani (Professora na Creche Monteiro Lobato – Carianos) 
Temáticas desenvolvidas: o surgimento da terra; dinossauros; a era do gelo; humanos das cavernas; a 
humanidade e as primeiras civilizações; a terra e os 5 continentes; o planeta e os problemas com o lixo, a 
poluição e a superpopulação, conhecendo o mundo com os astronautas, os outros planetas e o sistema solar. 
 
- Jimena Furlani – UDESC 
-Profª Nota 10 = Mariana de Oliveira Mendes 
-Profª Nota 10 = Jamira Furlani 
 
Local: Sala 210 

 
Roda de Conversa – Experiências docentes 
→ “Projeto: Maratona Fotográfica - Utilização da Fotografia como Meio de Comunicação entre Alunos do 4º ano 
do Ensino Fundamental 
Resumo: Nos últimos 100 anos a História da Civilização foi escrita e reescrita através da Fotografia. Mas foi 
com o advento da internet, as fotografias digitais e a popularização das redes sociais que elas ganharam um 
novo patamar. Como Professor de Tecnologia Educacional da EBM Antônio Paschoal Apóstolo inseri em 2012 o 
estudo de imagens e o uso social da fotografia, como as turmas do 4º ano. Temas como técnicas fotográficas, 
história da fotografia e dos equipamentos, segurança no compartilhamento de imagens, padrões estéticos na 
publicidade entraram de vez nas aulas das turmas. Outro aspecto importante, foi a importância da concentração 
para o ato de fotografar, e sobretudo um resgate à contemplação. Ao término de um trimestre realizamos no 
mês de agosto, aniversário do bairro Rio Vermelho, a Maratona Fotográfica. Estamos na 4ª Edição, e o tema 
deste ano, é "Olhares sobre a Praça"(em frente a Escola há uma praça. Os alunos em grupos de dez alunos, 
orientados pelo professor Carlos, capturaram as imagens. No dia 16 de setembro durante a Mostra Pedagógica 
da Escola os pais terão oportunidade de votar nas melhores fotografias. 
- Carlos Alberto Wendt – Rede Municipal de Florianópolis 
 



 
→ “Iniciativas de introdução ao ensino de programação no Ensino Fundamental”  
Resumo: A proposta é apresentar práticas educativas no desenvolvimento de aplicativos para celular por 
estudantes dos Anos finais do Ensino Fundamental.  
- Giselle Araújo e Silva de Medeiros – Rede Municipal de Florianópolis 
Local: Sala 202 

 
20h 

 
Batalha das Mina  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
20h15 às 22h 

 
Roda de conversa e Oficina – “Movimento Hip-Hop: arte, cultura e ressignificação na escola / “Batalha 
das Mina”  
Resumo: Qual o potencial de envolver o movimento Hip-Hop nas práticas escolares? A cultura é muitas vezes 
marginalizada e excluída dos espaços formais de Educação. Como a forma de resistência e luta, essa inserção 
pode estabelecer vínculos, significar e ampliar os repertórios artísticos e culturais das crianças. Para compor a 
roda de conversa contaremos com a presença de artistas que já fazem esse movimento acontecer dentro de 
espaços educacionais, tais como as Artes Educadoras Monique Cavalcanti e Sara Duarte Mateos e o B-Boy e 
Arte Educador André Silveira, além da participação dos MCs da Batalha das Minas em Florianópolis, para trocar 
experiências e pensar novas possibilidades de aproximar a Educação do Movimento Hip-Hop. 
- Nicole Barbieri - acadêmica do Curso de Pedagogia – FAED/UDESC 
- Nicoli Alvim Araújo – acadêmica do Curso de Pedagogia – FAED/UDESC 
 
Local: Sala 104 

 
Roda de conversa - “Construção da Identidade Racial e a Sala de aula” 
Resumo: Debater sobre o espaço e sistema em que crianças negras estão inseridas, e como nós, como 
educadores raciais, trabalhamos a partir disso. 
- Vitória Helena Senger Barreiros da Silva – acadêmica do Curso de Pedagogia – FAED/UDESC 
- Maria Carolina Carvalho Martini – acadêmica do curso de História – FAED/UDESC 
Local: Sala 105 

 
Oficina: “Euritmia - o que é, de onde vem e para onde vai?” 
Resumo: Euritmia significa ritmo belo e harmonioso, nome escolhido para a arte que transforma a música e a 
fala poética em movimentos. Criada por volta de 1912 pelo filósofo, artista e educador austríaco Rudolf Steiner. 
Ao praticar a Euritmia a criança e o jovem se aproximam do significado mais profundo da fala, fortalecendo sua 
compreensão sobre si e a sua relação com o mundo. Praticada nas Escolas Waldorf de todo o mundo, desde o 
jardim de infância até o ensino médio, a Euritmia fortalece a auto-estima, o respeito por si mesmo e pelo outro, 
desenvolvendo a capacidade de trabalhar em grupo.  Nesta oficina iremos vivenciar conteúdos de jardim de 
infância, ensino fundamental e médio para descobrir o porquê de os gestos na Euritmia, ligados aos fonemas e 
à música, contribuem para uma formação que cuida de um pensar claro, uma ação vigorosa e uma percepção 
aguçada da vida e sentimentos. Desta forma, buscando a integração destas diferentes esferas do ser humano. 
-Andrea Ikeda – Formada em euritmia e professora na escola Anabá 
 
Local: Sala 202 
 

Oficina: “Adaptação curricular: o desenho universal na aprendizagem como princípio da inclusão 
escolar.” 
Resumo: Porque são necessários os materiais didáticos da educação especial? Por que e como são 
classificados? Como funcionam e quais são suas funções específicas? 
- Laura de Campos Pereira Durão e Luisa Pereira de Souza – acadêmicas do Curso de Pedagogia – 
FAED/UDESC 
 - Ruth Mary Pereira dos Santos e Rosangela Kittel – Professoras da Escola Básica Municipal Intendente 
Aricomedes da Silva (EBIAS) 
 
Local: Sala 206 

 
Cine-Debate – “Minha vida de abobrinha” 
Resumo:  O filme “Minha vida de Abobrinha” conta a história de um menino de um menino de 9 anos de idade 
que, após a morte repentina de sua mãe, torna-se amigo do policial Raimundo, que acompanha o garoto até seu 
lar adotivo repleto de outros órfãos de sua idade. A princípio, Abobrinha luta para encontrar seu lugar nesse 
ambiente estranho e, por vezes, hostil. Assim, com a ajuda de Raimundo e novos amigos, Abobrinha aprende 
aos poucos a confiar, encontrar o amor verdadeiro e ao final uma nova família para si.”  
- Organização: GT de História da infância e da Juventude  
- Coordenação e debatedores:  Antero Reis - UDESC 
- Mateus Vieira – Acadêmico do Curso de História – UDESC 
- Elisangela Machieski – Doutoranda em História – UDESC 
Local: Sala 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quarta-feira (20/09) 

 

Dia 20/09/2017 – Quarta-feira 

Período Horário Atividade 

  
 
 
 
8h às 9h30 

 
Mesa coordenada: "Feminismo, Gênero e Educação”  
Resumo: (não enviado) 
- Marlene de Fáveri - UDESC 
- Joana Maria Pedro - UFSC 
- Coordenação Flávia de Mattos Motta - UDESC  
Local: Auditório Tito Sena 

 
Mesa coordenada: “Práticas docentes com crianças de zero a três anos” 
Resumo: (não enviado) 
Ana Paula Rudolf – PMI / PPGE/UDESC / GEDIN 
Roger Hansen – Colégio Florence 
Local: Sala 106 

 
Roda de conversa - "Estágio na Educação Infantil: apreciações sobre observar, olhar e escutar a ação 
docente" 
Resumo: A roda de conversa "Estágio na Educação Infantil: apreciações sobre observar, olhar e escutar a ação 
docente" diz respeito a necessidade de reunir algumas reflexões analíticas e críticas em relação ao percurso dos 
estagiários no segmento da Educação Infantil. Nossa pretensão é ousada e perpassa pela necessidade de pensar 
uma mesa de discussão sobre as possibilidades de lançar um olhar observador, uma escuta refinada e uma 
observação atenciosa ao contexto educacional e pedagógico da creche, compreendido como ambiente de 
convivência de adultos e crianças. temos como premissa, ressaltar a visibilidade para as manifestações das 
crianças e a produção livre de suas culturas infantis. Em nossa atividade teremos a participação e o protagonismo 
de algumas alunas e a apresentação de seus relatórios. 
- Elisa de São Thiago Cunha – acadêmica do Curso de Pedagogia – FAED/UDESC 
- Jessica da Rosa Pires - acadêmica do Curso de Pedagogia – FAED/UDESC 
- Maria Eduarda Medeiros da Silveira – acadêmica do Curso de Pedagogia e Mestranda do PPGE/FAED/UDESC 
- Coordenação: Altino Martins Filho – UDESC 
Local: Sala 104 

  
Oficina: “música, ludicidade e educação  
Resumo: A oficina “Música, ludicidade e educação: possibilidades em sala de aula” é voltada a estudantes do 
curso de pedagogia que tenham interesse em vivenciar propostas pedagógico-musicais e pensar possibilidades 
de desenvolvimento destas nas escolas. Os(as) participantes serão convidados(as) a envolverem-se com a 
música em práticas coletivas diversas, seja cantando, tocando, ouvindo ou criando, atividades que transcorrerão 
no ambiente lúdico dos jogos e brincadeiras. Estas práticas impulsionarão o debate acerca da importância da 
música na escola e na formação de pedagogos(as), assim como permitirão conhecer diferentes materiais 
didáticos produzidos na área da educação musical. 
- Camila Zanetta – CEART/UDESC 
Local: Sala 210 

 
8h às 11h30 

 
Oficina: “O que faz uma escola ser uma escola? Filosofias, crianças, infâncias" 
Resumo: Trata-se de uma oficina que tem na sua base, reflexões provocativas sobre os sentidos que se atribui à 
escola nos dias atuais. A partir de minhas experiências de professora em escolas do Município de Duque de 
Caxias – RJ, faremos um exercício coletivo sobre os primeiros momentos na escola, cujas marcas nos movem às 
seguintes perguntas: O que faz da escola uma escola?, O que você leva da escola?;  O que você deixa na 
escola?;Qual a importância da escola para os dias atuais? Esses pressupostos nos ligam e nos remetem às 
reflexões e práticas sobre os seus sentidos, as infâncias e a filosofia. 
- Vanise de Cássia de Araújo Dutra Gomes – UERJ/ Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias - RJ 
- Coordenação: Celso Carminatti – UDESC 
Local: Sala 107 

 
 
 
 
 
 
 
9h45 às 11h30 

 
Mesa coordenada: “Reforma do Ensino Médio e implicações no contexto da educação e trabalho” 
Resumo: (não enviado) 
- Mariléia Maria da Silva – UDESC 
- Luciana Pedrosa Marcassa – UFSC 
- Jocemara Triches - UFSC – Comentarista - UFSC 
- Coordenação: Zenir Maria Koch – UDESC 
Local: Sala 210 

 
Oficina: Centenário da Revolução Russa 
Resumo: O ano de 2017 por decorrência do centenário da revolução de 1917 está marcado por vários espaços 
de comemoração e estudo sobre essa experiência socialista. Deste modo, esta roda de conversa tem por objetivo 
trazer alguns debates sobre este processo revolucionário, assim trabalharemos sobre alguns elementos como: a 
revolução soviética, uma perspectiva histórica; as transformações no campo da educação, a experiência de 
Pistrak; as contribuições do comissariado do povo para a mulher russa; e a influência da URSS nos processos 
revolucionários e de libertação nacional durante o século XX. 
- Amanda Borges, estudante do curso de Licenciatura em História pela UDESC – FAED, e militante do Coletivo 
Feminista Classista Ana Montenegro.  
Local: Sala 104 

 
Oficina - “Sensibilização para uma Educação Sexual Emancipatória por meio de materiais pedagógicos” 
Resumo: Sensibilizar, acadêmicos de Pedagogia, por meio de reflexões de usos de materiais pedagógicos, para 
diversos níveis educacionais, pensando em uma Educação Sexual Emancipatória. 
- Coordenação: Sônia Melo - UDESC  
- Acadêmicos do Curso de Pedagogia 4º fase (Laura, Joana, Luisa, Vitória, Francine e Diogo) 
- Grupo de Pesquisa EDUSEX Formação de Educadores e Educação Sexual (CNPQ/UDESC) 
- Aline Warken e Mellany Mattos - Grupo Edusex -  Mestrandas do PPGE – UDESC 
Local: Sala 106 



 
Oficina - Turbantes e penteados Afros  
Resumo: (não enviado) 
Equipe NEAB – UDESC 
Local: Sala 101  
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18h30 às 20h 

 
Roda de conversa - "Geografia, Infância e Cidade - Um diálogo com o Professor Orlando Ferretti “ 
Resumo: Esta roda de conversas irá esboçar entrelaçamentos entre Geografia, Infância e Cidade. Neste 
momento de trocas e diálogos, a cidade será compreendida como o espaço da criança e palco das relações 
tecidas entre as cidades e as crianças. Além disso, a roda de conversas também irá movimentar discussões sobre 
as relações espaciais forjadas pelas crianças para além da casa e da escola.  
- Larissa Corrêa Firmino – UDESC 
- Orlando Ferreti – UFSC 
Local: Sala 107 
 

Infância em Tela  
“E buda desabou de vergonha” – Direção: Hana Makhmalbaf. Irã, 2007. 
Resumo: Baktay tem seis anos e vive com sua família em Bamian, cidade em que tesouros da cultura local, como 
as estátuas de Buda, foram destruídas pelos talibãs. Instigada por seus vizinhos que já sabem ler, ela faz de tudo 
para poder estudar em uma escola para meninas que abre do outro lado do rio. Quando segue para a escola, no 
caminho encontra um grupo de garotos acostumados a brincadeiras de guerra, que resolvem prendê-la como 
prisioneira. 
- Debatedor/as: Adriana Alves da Silva, Diogo Monteiro Maria, Maria Eduarda da Silveira – Laborei - UDESC 
Local: Auditório Tito Sena 

 
Roda de Conversa – “Educação literária e Educação para as relações Étnico-raciais” 
Resumo: O que pode um livro? O que as crianças dos anos iniciais trazem para o texto literário? O que falam 
sobre a leitura literária? Qual o interesse das crianças na leitura literária? Que perguntas dirigem ao texto? É 
possível relacionar Educação literária e Educação das relações Étnico-raciais? Estas e outras questões moveram 
a investigação cujo resultado está no TCC: Educação Literária e Educação Étnico-racial: o desafio de viver juntas 
e continuarão em movimento nesta Roda de Conversa. 
- Rose Fagundes Aviz - UFSC 
- Taíse da Silva Santos – professora dos Anos Iniciais 
Local: Sala 104 

 
Roda de Conversa – Experiências docentes 

→ igualdade de gênero na EBM Beatriz de Souza Brito: educando meninas e meninos 
Natana Melo – Rede Municipal de Florianópolis 
Resumo: O Projeto “Igualdade de gênero: educando meninas e meninos” iniciou no ano de 2017, na EBM Beatriz 
de Souza Brito, sob orientação das Professoras Auxiliares de Ensino, envolvendo todas as turmas dos Anos 
Finais do Ensino Fundamental. O Projeto, no primeiro semestre, buscou identificar os tipos de violência doméstica 
e, ao mesmo tempo, proporcionar reflexões acerca da violência contra a mulher. O trabalho constituiu-se das 
seguintes etapas: exibição do filme “Histórias Cruzadas” e discussão com os estudantes; leitura do poema 
“Violência doméstica”; produção de cartazes a partir da discussão do poema; pesquisa em diferentes sites 
envolvendo o conceito e exemplos dos tipos de violência doméstica; leitura e discussão de reportagens; criação 
de história em quadrinhos com o tema violência contra a mulher e, por fim, uma roda de conversa com alunos e 
professores sobre o tema. No segundo semestre o Projeto segue com a discussão da inserção da mulher no 
mercado de trabalho.  
- Andréia Bernardete da Silva Gonçalves 
- Graziela Varella da Silva Batista 
- Natana de Melo Machado 
 
→ Gênero na Educação Infantil: análise dos planejamentos e do PPP de um núcleo de educação infantil de 
Florianópolis 
- Elisabeth Schereiber  e Mareli  Graupe– Rede Municipal de Florianópolis 
Resumo: Trata-se de um estudo sobre as relações de gênero no campo da Educação Infantil. Inicialmente, 
realiza-se um estudo de caráter qualitativo, mais especificamente, uma pesquisa documental e bibliográfica. Em 
seguida, analisam-se os planejamentos de seis grupos da pré-escola e o Projeto Político-Pedagógico (PPP) de 
um núcleo de educação infantil de Florianópolis para entender como a temática de gênero é contemplada nos 
documentos oficiais da instituição. Os dados desta pesquisa apontam que só sete planejamentos concebem a 
equidade de gênero, considerando-se o número total de 57 planejamentos analisados. Dessa forma, identifica-se 
que tanto no PPP quanto nos planejamentos há a necessidade de se reconhecer e visibilizar a figura feminina, já 
que nas propostas pedagógicas a figura masculina é trabalhada e segue como referência. Nesta pesquisa 
constata-se que, para contemplar uma educação voltada para a equidade de gênero, é importante romper com os 
preconceitos, os papéis de gênero, os estereótipos sexuais, as práticas discriminatórias e a heteronormatividade 
na educação. 
Local: Sala 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
20h15 às 22h  

 
Oficina - “Sensibilização para uma Educação Sexual Emancipatória por meio de materiais pedagógicos” 
Resumo: Sensibilizar, acadêmicos de Pedagogia, por meio de reflexões de usos de materiais pedagógicos, para 
diversos níveis educacionais, pensando em uma Educação Sexual Emancipatória. 
- Coordenação: Sônia Melo - UDESC  
- Acadêmicos do Curso de Pedagogia 4º fase (Laura, Joana, Luisa, Vitória, Francine e Diogo) 
- Grupo de Pesquisa EDUSEX Formação de Educadores e Educação Sexual (CNPQ/UDESC) 
- Aline Warken e Mellany Mattos - Grupo Edusex -  Mestrandas do PPGE – UDESC 
Local: Sala 210 

Roda de conversa - “Desafios da prática nas diferentes esferas de atuação: regência, supervisão e 
direção” 
Resumo: Ser educador - para onde estão os nossos desafios? Como nos tecemos como educadores? O que nos 
move nesta tarefa? Como escolhemos o caminho? O papel do educador nas suas diferentes dimensões, a política 
e os desafios neste momento histórico. 
A vida de professor(a). 
- Januária Quirino  
Local: Sala 101 



 
Oficina - “Jogos cooperativos e as vivências lúdicas – Os Jogos em ação” 
Resumo: Os Jogos Cooperativos conferem uma experiência lúdica e vivencial que nos liga a espontaneidade. 
Eles provocam a expansão de nossas percepções de convivência e interdependência. Percebemos, a partir dos 
jogos cooperativos, outras possibilidades de fazer juntos, não contra, mas com o outro. Durante as duas horas de 
evento iremos apresentar e vivenciar alguns Jogos Cooperativos, possibilitando aos participantes conhecerem 
essa ferramenta pedagógica. 
- Leonardo Dutra Guedes, pedagogo UFSC 
Local: Sala 202 

 
Oficina: “A (In) Descoberta do mundo com o poeta Manoel de Barros: propostas para transver o mundo”  
Leandro César de Souza – Rede Municipal de Florianópolis  
Resumo: (não enviado) 
Local: Sala 206 
 

 

 

Quinta-feira (21/09) 

 

Dia 21/09/2017 – Quinta-feira 

Período Horário Atividade 
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8h às 9h30 

Mesa Coordenada: "Os desafios da diversidade religiosa na educação contemporânea" 
Resumo: (não enviado) 
- Valdenesio Aduci Mendes - Por um Estado Laico - Universidade de São José. 
- Marcelo da Silva - A Educação numa Perspectiva Pós-colonial- pesquisador convidado do Grupo GESTO/UFSC. 
- Juliana Regazoli dos Santos - Políticas para a Diversidade - Lei 10.639/03 - rede municipal de Laguna. 
- Verônica Kimura - Religião de Matriz Africana numa perspectiva educacional - Doutoranda em - 
Educação/PPGE/OPE e NEAB - UDESC. 
- Lizandra Pinheiro - Aspectos Históricos da Religião de Matriz Africana - Doutoranda em História/NEAB - UDESC 
Local: Auditório Tito Sena 

 
Roda de conversa - “Os reflexos da branquitude na escola” 
Resumo: A roda de conversa tem como proposito debater sobre os reflexos da branquitude no contexto escolar, 
tendo como base os estudos críticos da branquitude e a experiência do NEAB-UDESC. 
- Renata Schlickmann – Mestranda – NEAB/UDESC 
- Mariana Probst 
- Jamma Amandio 
Local: Sala 101 

 
Roda de Conversa – Experiências docentes 
→ Projeto: Conhecendo o Canto e Cantando sua História 
Resumo: A vivência de um Projeto Coletivo em nossa Unidade Educativa (NEI CANTO DA LAGOA) nos trouxe a 
reflexão, sobre uma docência compartilhada. O projeto Conhecendo o Canto e Cantando sua História, iniciou em 
2014. No ano de 2015, dando continuidade ao projeto, ele passou a fazer parte do PPP. Começamos a estudar a 
historia da colonização da ilha, e começamos pelos primeiros habitantes, os índios. Durante todo esse ano 
estudamos e conhecemos a cultura dos índios. Em 2016, dando continuidade trouxemos toda a cultura africana, 
estudando os costumes desse imenso continente e também criando a historia. Agora em 2017 pretendemos 
encerrar o projeto com a chegada dos açorianos a ilha. 
- Ana Lúcia Tamutis Pereira – Rede Municipal de Florianópolis 
- Ana Virginia De Melo Rohden -  Rede Municipal de Florianópolis 
- Evelize lindomar da Costa - Rede Municipal de Florianópolis 
 
→ Projeto: Rotina criadora, crianças ativas e participantes na construção de um projeto: “Vamos ajudar nosso 
Mundinho?- Um relato de experiências.  
 
Resumo: A partir de um pequeno filhote de passarinho que nasceu em um ninho do paeque da unidade 
educativa, um projeto relacionado à sustentabilidade do planeta se iniciou. A partir dali, propostas foram sendo 
realizadas para e com as crianças, que enquanto aprendiam um pouco sobre colaborar com a preservação de 
nosso planeta, realizavam viagens incríveis em uma sala que se transformava com a riqueza da imaginação 
- Andressa Proença Rosa Marques – UDESC e atualmente professora Rede Municipal de Florianópolis 
Local: Sala 104 

 
8h às 11h30 

 
Oficina: “O que faz uma escola ser uma escola? Filosofias, crianças, infâncias" 
Resumo: Trata-se de uma oficina que tem na sua base, reflexões provocativas sobre os sentidos que se atribui à 
escola nos dias atuais. A partir de minhas experiências de professora em escolas do Município de Duque de 
Caxias – RJ, faremos um exercício coletivo sobre os primeiros momentos na escola, cujas marcas nos movem às 
seguintes perguntas: O que faz da escola uma escola?, O que você leva da escola?;  O que você deixa na 
escola?;Qual a importância da escola para os dias atuais? Esses pressupostos nos ligam e nos remetem às 
reflexões e práticas sobre os seus sentidos, as infâncias e a filosofia.  
- Vanise de Cássia de Araújo Dutra Gomes – UERJ/ Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias - RJ 
- Coordenação: Celso Carminatti – UDESC 
Local: Sala 210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h45 às 11h30 

 
Infância em Tela  
“E buda desabou de vergonha” – Direção: Hana Makhmalbaf. Irã, 2007. 
Resumo: Baktay tem seis anos e vive com sua família em Bamian, cidade em que tesouros da cultura local, como 
as estátuas de Buda, foram destruídas pelos talibãs. Instigada por seus vizinhos que já sabem ler, ela faz de tudo 
para poder estudar em uma escola para meninas que abre do outro lado do rio. Quando segue para a escola, no 
caminho encontra um grupo de garotos acostumados a brincadeiras de guerra, que resolvem prendê-la como 
prisioneira. 
- Debatedor/a: Adilson De Angelo e Raiza Bianchi – Laborei – UDESC 
Local: Auditório Tito Sena 



 
Roda de Conversa – “Pensar a educação, formar, filosofar e agir em tempos tenebrosos” 
Resumo: Nessa roda de conversa, para dialogar com o público, cada convidado exporá suas visões de mundo, 
sobretudo àquelas ligadas a educação formal e informal, saberes, práticas e desafios existenciais, éticos e 
tecnológicos na formação das pessoas. 
- Celso Carminati  - FAED 
- Vinicius Vicenzi - UERJ 
- Ivone Foresti Shehadeh -  Acadêmica do Curso de Pedagogia – FAED/UDESC 
Local: Sala 106 

 
Oficina "Criação de brinquedos recicláveis para as crianças" 
Resumo: A oficina "Criação de brinquedos recicláveis para as crianças" irá mostrar que é possível brincar com 
aquilo que usamos em nosso cotidiano e que, por vezes, passa despercebido, ajudando o planeta ao mesmo 
tempo. Com isso, ainda pretendemos convidar as pessoas a terem um momento lúdico, revivendo suas 
brincadeiras de infância: pulando corda, elástico e praticando outras atividades que costumavam nos divertir, 
quando mais novos. 
- Josiane Moreira Vieira - Acadêmica do Curso de Pedagogia – FAED/UDESC 
- Michelle de Oliveira Borgett - Acadêmica do Curso de Pedagogia – FAED/UDESC 
- Taynara Xavier Telles  - Acadêmica do Curso de Pedagogia – FAED/UDESC 
Local: Sala 107 

   
Oficina: “Arte terapia na Educação Especial” 
Resumo:  O momento terá como objetivo um diálogo sobre a trajetória do trabalho de Margarete na área, 
expondo assim os vários campos de atuação na educação especial, trazendo o foco para o modo como a 
Arteterapia tem conseguido impactar positivamente inúmeros especiais e como pode ajudar na integração social. 
 
- Margarete Petri - é Graduada pela Universidade Gama Filho (RJ) em Direito, e tem sua pós graduação em 
Arteterapia pela Universidade Cândido Mendes (RJ), também é atriz. Responsável pelo Centro Lúdico de 
Arteterapia-LUARTTES, no Rio de Janeiro, Margarete atua há mais de 20 anos com inclusão social através da 
arte. Como atriz usa modalidades expressivas diversas. A ênfase é colocada no processo criativo e no seu 
conteúdo emocional. Como advogada orienta as famílias nos processos de interdição e atua intensamente para 
fazer valer os direitos da condição do indivíduo com necessidades especiais. 
Local: Sala 104 
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18h30 às 20h 

 
Roda de Conversa - “A cura da nossa criança interior: um olhar para aquilo que nos habita” 
Resumo: Nós somos os(as) guardiões(ãs) da nossa própria história. Ao olharmos, para nós mesmos(as), com um 
olhar mais sincero e amoroso, podemos ver além das camadas externas que nos formam. Existe uma criança, 
uma criança que está na nossa parte interna, e que muitas vezes deixamos de lado no passado, ou evitamos com 
ela conversar. É essa mesma criança que precisa de nossa compreensão, de nosso amor, e cuidado. E só 
quando não tememos mais o encontro com ela, mesmo que ele nos traga dores ou nos mostre feridas que não 
queremos ver, podemos então amar aquilo que já fomos e assim no presente aprender a voar.  
- Daniele Policarpi – Acadêmica do Curso de Pedagogia – FAED/UDESC 
Local: Sala 104 

 
Roda de Conversa – “Atividades e Jogos linguísticos para a alfabetização: brincadeiras e 
desenvolvimento da consciência linguística”  
Resumo: Ao longo de muito tempo, temos fechado os olhos para o fato de que nos anos iniciais ainda estamos 
trabalhando com crianças pequenas e, como tal, necessitam de um espaço para brincar e para aprender 
brincando. Nesta proposta, nós da 5ª fase de Pedagogia, gostaríamos de apresentar as atividades e jogos 
linguísticos planejados e elaborados para o desenvolvimento das habilidades orais e para a aprendizagem da 
língua escrita, pois a criança ainda é a criança pequena e pode e tem o direito de aprender também brincando. 
Estes materiais foram elaborados durante a disciplina de Alfabetização e Letramento: linguagens e textualidades. 
- Coordenação: Lucilene Lisboa de Liz e turma da 5ªfase – Pedagogia – FAED/UDESC 
Local: Sala 202 

  
Roda de Conversa - “As singularidades da docência na creche” 
Resumo: O objetivo é apresentar resultados de um estudo realizado em 2016 (Delgado, Barbosa e Richter), 
sobre como pesquisadoras/es da Educação Infantil discutem as singularidades da docência na creche. Destacarei 
cinco dimensões de análise relacionadas entre si, mediante análise dos trabalhos consultados. As pesquisas 
apontam para uma formação docente sustentada em duas vias complementares entre si. A primeira é a do 
compromisso com a especificidade da ação pedagógica com bebês e crianças bem pequenas. A segunda diz 
respeito à ética da responsabilidade e está vinculada às interações e relacionamentos interpessoais que se 
manifestam na creche. 
- Ana Cristina Delgado – UDESC 
Local: Sala 210 

 
 
 
 
 
 
20h15 às 22h 

 
Mesa coordenada – “Educação especial e Educação Inclusiva: na pedagogia do tempo presente, a luta 
pelo direito à educação”  
– Rosângela Machado – Sala de Multimeios – Rede Municipal de Florianópolis  
- Márcia e/ou Sônia Lamego - advogadas da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência 
- Rodrigo Tramonte - cartunista  
Coordenação: Adriana Alves da Silva – UDESC 
Resumo: cada participante terá vinte minutos para destacar os principais pontos da luta pelo direito à educação 
em sua perspectiva – trajetória pessoal/política, considerando o processo histórico da educação especial para 
educação inclusiva, que vem desafiando a cultura escolar e seus perversos processos de exclusão, tensionando à 
emergente construção de pedagogias alinhadas aos desafios da diversidade que é inerente ao direito 
constitucional à educação para todos. Após esta primeira hora, abriremos para questões do público e teremos 
debate. 
Local: Auditório Tito Sena 
 
 
 
 



Oficina – “Tecidos acrobáticos” 
Resumo: Prática da modalidade circense utilizando o equipamento aéreo para movimentos a serem mediados e 
supervisionados pela acrobata e professora Moira, visando contemplar equilíbrio e motricidade dos participantes. 
O workshop busca oferecer vivências e desenvolver atividades com intuito de contemplar iniciantes e nível médio 
da arte circense.  Início e encerramento com alongamentos. 
- Moira Ricora da Silva e Silva - Acadêmica do Curso de Pedagogia – FAED/UDESC 
Local: Sala 105 e átrio da FAED 

Roda de conversa: Currículo oculto e Sexualidade 
Resumo: Dialogar com acadêmicos de Pedagogia sobre o currículo oculto sobre Sexualidade na Escola, nos 
diferentes níveis educacionais. 
- Coordenação: Sonia Melo – UDESC 
- Laura – Acadêmica do Curso de Pedagogia – FAED/UDESC 
- Grupo de Pesquisa EDUSEX Formação de Educadores e Educação Sexual (CNPQ/UDESC) 
- Márcia Freitas - Doutoranda do PPGE - UDESC 
- Aline Warken e Mellany Mattos - Mestrandas do PPGE 
- Jaqueline Alice Schroeder – Professora da Educação Infantil - Rede Municipal de Florianópolis 
- Luiza Oliveira Liz - professora de Educação Física -  Rede Municipal de Florianópolis 
Local: Sala 210 

 
Roda de Conversa – “Ações extensionistas da FAED: a Pedagogia em ação” 
Resumo: Conhecer melhor alguns dos projetos de extensão que oportunizam a relação da FAED com a 
comunidade, ampliando a produção de novos saberes e unindo a teoria e a prática numa ação democrática de 
intercâmbio de vivências e experiências. 
- Organização: Sabrina Vieira Teixeira – Acadêmica do Curso de Pedagogia 
- “Girândola de saberes e práticas: Infância, cidadania e formação docente" - Diogo Monteiro Maria e Maria 
Eduarda Medeiros 
- "Brinquedos e Brincadeiras: Um caleidoscópio de ideias e vivências" - Angela Araújo e Ariana Farias  
- "Conte Outra Vez: A Literatura no leito hospitalar" - Carla Dayane Cassol Samara Paim Lourenço, Joana Nery e 
Sabrina Vieira Teixeira 
Local: Sala 206 

 
Oficina: Turbantes e penteados Afros 
Resumo: (não enviado) 
- NEAB/UDESC 
Local: Sala 317 

 
Oficina – “Prática de Aquarela e Desenho” 
Oficina prática de aquarela e desenho, onde a proposta é perceber como a tinta se comporta em diferentes 
técnicas, e também como podemos utilizá-la para criar efeitos de luz e sombra e textura em ilustrações 
- Íris Palo – Graduada em história - UDESC 
Local: Sala 104  

 
Oficina: Espetáculo “Flor de Calasbaixo” e o diálogo sobre o processo teatral. 
Resumo: Flor de Calasbaixo é um espetáculo criado por e para crianças. É um processo desenvolvido a partir da 
coleta de materiais de Eloah e Mel Dorigatti Raduenz, de seis e oito anos respectivamente, baseado da ideia de 
dramaturgia em processo, aliando os recursos conhecidos do método inglês Drama in process. Sinopse: É com 
enorme prazer que convidamos a todos e a todas para a inauguração do Museu Municipal de Calasbaixo  
“Gustavo, O Fado”. A visita será conduzida pela Princesa Flor, não repare se ela esquecer alguma coisa. 
- Direção: Mariana Dorigatti Woritóvicz 
- Elenco: Thaís Putti (CEART) 
- Dramaturgia: Eloah e Mel Dorigatti Raduenz e o grupo 
- Preparação corporal: Mariana de los Santos 
- Apoio de elenco: Iarima Castro Alves 
- Desenho de luz: Jennifer Reitz e Ivo Godois 
- Operação de luz e som: Laura Tellechêa Petrone e Mariana Dorigatti Woritóvicz 
- Design Gráfico: Eloah e Mel Dorigatti Raduenz e Fernanda Espinosa. 
Local: Sala ESPAÇO II CEART (Sujeito a alterações) 

 

Sexta-feira (22/09) 

 

Dia 22/09/2017 – Sexta-feira 

Período Horário Atividade 

Manhã 8h às 9h “A Educação Infantil e a Base Curricular Nacional”: Uma conversa com Marcia Buss-Simão 
Resumo: Na roda de conversas Márcia Buss-Simão pretende apontar algumas das reformulações da 
segunda e da terceira versões do documento da BNCC, especificamente referentes as da primeira 
etapa da educação básica: a Educação Infantil. Tais reformulações representam uma interrupção do 
processo, já em pleno curso, de discussão com estados, municípios e Distrito Federal, tanto dos 
princípios que fundamentaram a construção do documento na sua primeira versão, quanto dos 
princípios e concepção de educação infantil já conquistados e garantidos nas DCNEI de 2009. 
- Marcia Buss-Simão – UFSC/UNISUL 
Local: Auditório Tito Sena 
 

9h15 às 10h45 Roda de Conversa – “Atividades e Jogos linguísticos para a alfabetização: brincadeiras e 
desenvolvimento da consciência linguística”  
Resumo: Ao longo de muito tempo, temos fechado os olhos para o fato de que nos anos iniciais ainda 
estamos trabalhando com crianças pequenas e, como tal, necessitam de um espaço para brincar e 
para aprender brincando. Nesta proposta, nós da 5ª fase de Pedagogia, gostaríamos de apresentar as 
atividades e jogos linguísticos planejados e elaborados para o desenvolvimento das habilidades orais 
e para a aprendizagem da língua escrita, pois a criança ainda é a criança pequena e pode e tem o 
direito de aprender também brincando. Estes materiais foram elaborados durante a disciplina de 
Alfabetização e Letramento: linguagens e textualidades. 
- Coordenação: Lucilene Lisboa de Liz e turma da 5ªfase – Pedagogia – FAED/UDESC 
Local: Sala 210 



9h15 às 11h30  Aulão “Corpo e Movimento” - "Xirê: sentidos criados no fazer"  
Resumo: Apresentar e experienciar práticas culturais negras por meio da dança como coco 
de roda, maracatu nação de baque virado, samba e afoxé; Trabalhar o protagonismo e 
empoderamento por meio da relação de corpos; Práticas corporais pautadas nos arquétipos 
de alguns orixás presentes nas religiões de matriz africana 
- Xanda Alencar 
 

 Cirandas de gente arteira 

 Pedagogia fazendo arte... 

 FAED Brincante 

 Piquenique (cada um/a traz seu lanche)  
 
Local: Átrio da FAED 
 
Imagens da Semana... (projeção de imagens recolhidas durante a semana) 

 

Noite 18h30 às 20h  
Mesa Coordenada: Panorama dos Enfrentamentos e Possibilidades da Docência nos Anos 
Iniciais no Tempo Presente 
Resumo: As professoras participantes da mesa se propõem a apresentar discussões, experiências e 
os atuais desafios para a docência na Educação Básica, em especial nos Anos Iniciais. 
- Rosalba Ramalho Vieira - Docente e Diretora Geral do Colégio de Aplicação – CED/UFSC 
- Lara Duarte Souto-Maior - Docente dos Anos Iniciais do Colégio de Aplicação – CED/UFSC 
- Lisley C. Treis Teixeira - Docente dos Anos Iniciais do Colégio de Aplicação – CED/UFSC 
- Mª Fernanda Batista Faraco Orientadora Educacional do Colégio de Aplicação - CED/UFSC 
- Coordenação: Alba Regina Batiste de Souza – FAED/UDESC 
Local: Auditório Tito Sena  

20h15 às 22h   

 Aulão “Corpo e Movimento” - "Xirê: sentidos criados no fazer"  
Resumo: Apresentar e experienciar práticas culturais negras por meio da dança como coco 
de roda, maracatu nação de baque virado, samba e afoxé; Trabalhar o protagonismo e 
empoderamento por meio da relação de corpos; Práticas corporais pautadas nos arquétipos 
de alguns orixás presentes nas religiões de matriz africana 
- Xanda Alencar 
 

 Cirandas de gente arteira  

 Pedagogia fazendo arte: Apresentação Musical – Profa. Camila e a 6ªfase da Pedagogia 

 FAED Brincante 

 Piquenique (cada um/a traz seu lanche)  
 
Local: Átrio da FAED 

 
Imagens da Semana... (projeção de imagens recolhidas durante a semana) 

 

 

 

Coordenadores 
Profª. Dra. Maria Conceição Coppete 

Prof. Dr. Adilson de Angelo 

 

Comissão Organizadora 
Tatiana Emerim - 6ª fase 

Ariana Farias Gregório - 6ª Fase 

Diogo Monteiro - 4ª fase 

Maria Eduarda Medeiros da Silveira - 4ªfase 

Carolina Peruzzo - 2ª fase 

Giovanna Scheibel - 2ª fase 

Mariana Ceci - 2ª fase 

Maria Laura Fadel - 2ª fase 

Stella Nobre - 2ª fase 

Raíza Bianchi - 1ª fase 
 

 

Inscrições 
Para realizar a inscrição na Semana da Pedagogia acesse o formulário no link: 

www.faed.udesc.br/semanaped.inscricao 

 

 

http://www.faed.udesc.br/semanaped.inscricao

