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OFICINAS 
 

1 - OFICINA DE FORMAÇÃO - BABYOGA 

 

Dinamizadora 

Graziele Fülber 

Doutoranda em Estudos da Criança, no Instituto de Educação, Universidade do Minho 

 

O Babyoga é uma metodologia específica para bebés dos dois meses aos quatro anos, que resulta de uma mistura entre a adaptação de postura do yoga 

tradicional aos bebés, com a prática de movimentos desenvolvidos para estimular a integração sensorial do bebé.  

Esta metodologia, que visa essencialmente o desenvolvimento psicomotor e emocional, sendo cada bebé é acompanhado por um adulto, torna visíveis os 

benefícios que unem a prática do yoga ao desenvolvimento do bebé estimulando o seu potencial inato. 

A Escola Babyoga classifica como B1 a prática para/com bebés até nove meses, diferenciando-se esta de outras fases do desenvolvimento do bebé. Trata-se 

de uma fase em que os bebés necessitam mais de uma atenção minuciosa sobre as suas vidas, na convivência nos berçários com as auxiliares, com as 

educadoras, com os outros bebés e com os espaços onde estão inseridos.  

Esta oficina de Babyoga dirige-se a profissionais que lidam com crianças, sobretudo educadoras de infância e auxiliares, tendo como objetivo proporcionar uma 

visão integral de bebé, no sentido amplo de corpo, mente e espírito. Acreditamos que os/as participantes, a partir das suas sensações e percepções na 
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vivência do Babyoga, conseguirão compreender melhor esse outro ser e dar-lhe um atendimento mais humanizado, fortalecendo o cuidar e o educar nas suas 

práticas educativas.  

 

Duração prevista: 90 minutos 
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2 - OFICINA DE FORMAÇÃO - O DESENVOLVIMENTO CURRICULAR EM ARTES NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR: METODOLOGIAS, PRÁTICAS E 

ESTRATÉGIAS DE MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Dinamizadora 

Raquel Filipa Santos Mateus  

Doutoranda na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra 

 

Na Educação Pré-Escolar, o domínio das Expressões – Expressão Motora, Expressão Dramática, Expressão Plástica e Expressão Musical – integra a área de 

conteúdo “Expressão/Comunicação”, cujo objetivo é desenvolver linguagens múltiplas, como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de 

compreensão do mundo. Desta maneira, tal como é referido nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997), requer-se, da parte do 

educador, a estimulação do contacto da criança com a pintura, a escultura ou outra forma de arte e de cultura, permitindo-lhe explorar diferentes técnicas e 

materiais, ampliar o seu conhecimento do mundo, apurar o sentido estético e incentivar a imaginação. Neste sentido, a metodologia subjacente ao Programa 

de Educação Estética e Artística (Ministério da Educação, 2010) constitui uma mais-valia no processo de ensino e aprendizagem na mencionada área, uma vez 

que evidencia o seu caráter multissensorial e interpretativo. Estando estruturado segundo três eixos concetualmente consistentes – fruição-contemplação, 

interpretação-reflexão e experimentação-criação –, permite delinear e concretizar as práticas pedagógicas. 

São os seguintes os objetivos desta oficina de formação: 

- Enquadrar as Expressões na Educação Pré-Escolar; 

- Reconhecer a arte como área de conhecimento; 
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- Compreender a importância da educação estética e artística; 

- Conhecer os fundamentos e organização do Programa de Educação Estética e Artística; 

- Explorar metodologias a partir dos três eixos do Programa: fruição-contemplação, interpretação-reflexão e experimentação-criação. 

 

Na componente teórica far-se-á a contextualização das Expressões na Educação Pré-Escolar (fundamentos, objetivos, conteúdos e metodologias) e apresentar-

se-á o Programa de Educação Estética e Artística. Para tal, recorrer-se-á à exposição e promoveremos o debate.  

A componente prática incidirá na Expressão Plástica, procedendo-se à análise de obras de arte, de acordo com os três eixos do Programa. Para tanto, os 

educadores serão levados a observar obras, desfrutando da diversidade de estímulos que estas lhes transmitem (fruição-contemplação), sendo, em seguida, 

orientados no diálogo argumentativo, para explorar o significado e sentido dessas obras (interpretação-reflexão), e por último, serão incentivados a manipular 

materiais, de forma a produzir algo (experimentação-criação). Deste modo, terão oportunidade de usar a metodologia que poderão transpor para o seu contexto 

educativo. 

 

A oficina destina-se a Educadores de Infância, entre 20 e 30. 

 

Duração prevista: 90 minutos 
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3 - OFICINA DE FORMAÇÃO - A MEDITAÇÃO E A CRIANÇA NA ESCOLA 

 

Dinamizador 

Hugo Monteiro Ferreira 

Universidade Federal Rural de Pernambuco 

hmonteiroferreira@yahoo.com.br 

 

No ano de 2007, por ocasião de nosso doutoramento (UFRN), apresentamos resultados sobre a importância da meditação para a formação de leitores infantis. 

Na época, nosso trabalho foi considerado inovador e criativo. Em 2012, iniciamos estudos aprofundados sobre meditação tibetana e vimos que existe uma 

relação profícua entre meditar e se manter atento. A manutenção da atenção em crianças pode importar a minimização de problemas relacionados à 

concentração e à reflexão. A meditação com crianças pode ajudar na diminuição e erradicação da ansiedade e do estresse. 

Nessa oficina, direcionada a educadores de infância, pretendemos experimentar técnicas de meditação que podem conduzir o participante a sentir a 

importância do ato meditativo nos processos docentes. Acreditamos que, se realizada com frequência e de modo adequado, a prática meditativa trará ao 

educador de infância elementos que poderão ajudá-lo a realizar práticas em sua sala de aula. Pretendemos fazer uma oficina de natureza vivencial, nesse 

sentido, faremos atividades corporais que poderão ajudar na internalização das ideias teoricamente discutidas. 

O objetivo desta oficina é e experimentar atividades que conduzam à meditação, estando aberta a todos os interessados, no máximo 30. 

A oficina terá lugar numa sala de aula ampla, com recurso a aparelho de som, data-show, esteiras para cada participante. Os participantes deverão usar roupas 

leves.  
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4 - OFICINA DE FORMAÇÃO - EDUCAÇÃO VOCAL NO PRÉ-ESCOLAR 

 

Dinamizadora 

Liobá, Educadora de Infância 

 

A voz é o reflexo da personalidade e individualidade. O seu bom uso permite ao locutor expressar-se com clareza, fluência e confiança. No entanto, nem todo o 

individuo nasce afinado e com consciência do mecanismo da sua voz.  

Este workshop tem por objetivo esclarecer acerca dos mecanismos da voz, dando a conhecer exercícios de aquecimento muscular, respiratórios, articulatórios 

e fonatórios que promovam a saúde vocal das crianças e do educador. Numa segunda parte, serão apresentados projetos pedagógicos na área da Educação 

Musical em diferentes contextos escolares. Partindo da voz, explorando a cultura musical, transformam-se em musicais adaptados para os mais pequenos que 

respeitam as suas características vocais e promovam o gosto pela música. 
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5 - OFICINA DE FORMAÇÃO – INFÂNCIA, JOGOS CORPORAIS E EDUCAÇÃO 

 

Dinamizadoras 

Cilene Canda e Leila Soares 

Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia 

 

Vivência teórico-prática de jogos corporais, destacando a sua relevância para a formação integral da criança. Relações entre o jogo, a corporeidade e seus 

potenciais pedagógicos na educação infantil. Compreensão da criança enquanto ser sócio-histórico-cultural com modos peculiares de aprendizagem. 

Experimentações de jogos de expressão corporal, articulada com a discussão sobre a importância de práticas lúdicas no trabalho pedagógico de creches e pré-

escolas. 

Palavras-chave: Corporeidade; Jogo; Cultura Lúdica; Educação Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

9 

 

6 - OFICINA DE FORMAÇÃO – EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS  NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Dinamizadora 

Nanci Rebouças Franco 

Universidade Federal da Bahia 

 Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas 

precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar” (NELSON MANDELA) 

  

As pesquisas sobre as relações raciais na educação infantil (E.I) são recentes e vem crescendo gradativamente a partir do final da década de 90 (GODOY, 

1996; DIAS, 1997,2007;  CAVALLEIRO, 1998; DAMIÃO, 2007; ABRAMOWICZ ; OLIVEIRA, 2010; ROSEMBERG, 2012). Isso é conseqüência do próprio 

interesse em pesquisas que tratam sobre E.I no Brasil, resultado das mobilizações da sociedade civil pelos direitos das crianças pequenas. Diante o exposto, 

a  referida oficina proporciona conhecimentos teórico-práticos sobre educação para as relações étnico-raciais na Educação Infantil, no intuito de subsidiar a 

construção de um trabalho pedagógico que contemple as diferenças existentes no espaço da escola. Ressaltamos que “educar para as relações étnico-raciais” 

é um dos caminhos para combater  o racismo e a discriminação racial presentes na sociedade e conseqüentemente no espaço da escola,  o  que colabora na 

construção de  uma sociedade anti-racista. E isso deve ser compromisso político de todos – Estado, Movimentos Sociais, Universidade, Escola, Comunidade, 

Família,  pois,  como diz o provérbio africano: “É necessário uma aldeia inteira para educar uma criança”. 

 

Número máximo de participantes: 25 
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7 - OFICINA DE FORMAÇÃO – MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DO +1 

 

Dinamizadora 

Mercedes Carvalho 

Doutora em Educação Matemática pela PUC-SP. Professora Adjunta da Universidade Federal de Alagoas. Lider do Grupo de Pesquisa em Educação 

Matemática. 

mbettacs@uol.com.br 

 

A criança, desde pequena, tem a todo momento contato com os números nos diversos períodos de seu dia. Quando vê preços de mercadorias em lojas e 

supermercados, quando observa os números das casas, dos telefones, de sua idade e de seus amigos, quando se pesa, quando participa de jogos, etc. Enfim, 

todo esse contato informal com os números propícia a ela identificar a representação numérica de determinadas quantidades o que não significa que ela esteja 

relacionando o numeral à quantidade. 

As hipóteses sobre o Sistema de Numeração que a criança formula devem ser consideradas na aprendizagem dos números propiciando a elas situações onde 

eles possam contar e recontar compreendendo o padrão do sistema de numeração decimal, iteração de 1, e não simplesmente decorar a seqüência numérica.  

Será utilizado o seguinte material: Data show, computador, material dourado. 

Número máximo de participantes: 15  

mailto:mbettacs@uol.com.br
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8 - OFICINA DE FORMAÇÃO – MÚSICA E MOVIMENTO NA FORMAÇÃO DO(A) EDUCADOR(A) DE INFÂNCIA 

 

Dinamizadores:  

Cleriston Izidro dos Anjos – cianjos@yahoo.com.br  

Pedagogo (UNESP), Mestre em Educação (USP), Doutor em Educação (UFAL). Professor Adjunto do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL, Brasil) na área de Fundamentos e Práticas da Educação Infantil. 

 

Petterson William de Sousa - pettersonws@gmail.com 

Formado em Letras-Português (UNOPAR), Especialista em Educação Infantil (CESAMA). Professor de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de 

Maceió, Alagoas (SEMED/Maceió/AL/Brasil). Atualmente exerce a função de diretor de creche. 

Trata-se de uma proposta de trabalho teórico-prático com o tema “música e movimento na formação do/a educador/a de infância”, numa perspectiva de 

aguçamento dos sentidos do(a) educador(a) para as manifestações populares brasileiras, tendo como base as cantigas e as brincadeiras de roda, assim como 

por meio do contato com a Música Popular Brasileira (MPB) e elementos cênicos do trabalho de Maria Bethânia (Brasil): figurinos, cenários, expressão corporal, 

textos e canção. Do ponto de vista da prática pedagógica, a oficina se propõe a oferecer uma experimentação daquilo que é desenvolvido com as crianças bem 

pequenas (1 a 3 anos de idade) e com as crianças pequenas (4 e 5 anos de idade) em algumas Instituições de Educação Infantil (IEI) da rede municipal de 

Educação de Maceió (Alagoas, Brasil) e a oportunizar um breve debate acerca de como estamos a tratar das questões que envolvem a música e o movimento 

nas IEI. 

Número máximo de participantes: 40.  

 

mailto:cianjos@yahoo.com.br
mailto:pettersonws@gmail.com
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Sugerimos que compareçam com roupas que possibilitem o movimento e com calçado que possa ser facilmente retirado, pois será preciso ficar com os pés 

descalços nos momentos das atividades práticas. 


