
 

ATIVIDADES DO TURNO DA MANHÃ - 20 maio 2017 

Local Horário Título Responsáveis Natureza do 
Trabalho Objetivos/Descrição da Atividade Nº 

Part. 

3º andar 10 às 12 Jogos teatrais Profª Eliana Gomes Silva Machado Oficina 
 Vivenciar diversos jogos teatrais propostos por Augusto Boal; 
 Identificar o jogo e a brincadeira como formas lúdicas de 

aprendizagens significativas. 
30 

801 9 às 12 

Racismo na infância: qual é o papel 
da escola? 

Profª Daniela Amaral Freitas 
Paulo Gustavo da Costa Santos 
Joselene Silva Purificação 
Mércia Carmem Ribeiro Ramos 
Thais Ferreira Dutra 
Leiliane Pereira Lopes 
Ayana Omi Amorim de Oliveira 

Roda de conversa 

 Dialogar acerca do racismo na infância a partir da exibição de 
uma curta sobre a temática; 

 Realçar a importância da Lei nº 11.645/08 na educação; 
 Discutir sobre estratégias de combate à desigualdade racial na 

educação infantil. 30 

Relatos de experiências em 
projetos do PIBID 

Profª Maria de Lourdes Teixeira 
Profª Gláucia Marcondes Vieira 
Isabel Maria de Oliveira 

Relatos de 
experiências 

 Apresentar as contribuições/relevância do PIBID para a 
formação do Pedagogo e para o campo da educação como um 
todo; 

 Relatar as práticas dos/as bolsistas em escolas da Ed. Básica. 

901 9 às 12 O pequeno Nicolau e a concepção 
de infância e família 

Aline Martins Costa 
Keila Ribeiro 
 

Roda de conversa 
 Exibição do filme “O Pequeno Nicolau”; 
 Relacionar os conteúdos apreendidos no Curso de Pedagogia 

com a temática apresentada pelo filme. 
20 

1002 9 às 12 Desenhando com o lado direito do 
cérebro 

Shirley Beatriz de Castro Coury Corrêa  
(Pedagoga) Oficina de desenho 

 Estimular a arte de desenhar; 
 Aplicar o método “Desenhando com o lado direito do cérebro de 

Betty Edwards”. 
20 

1101 9 às 12 

Conhecendo Belo Horizonte 
Prof. Marcelo Gardini Almeida 
Prof. Edjorge Antônio L. Santos 
Profª Marileide Lázara Cassoli 

Relato visual, 
histórico, cultural e 

geográfico 

 Apresentar detalhes históricos e culturais da cidade de BH; 
 Resgatar o sentimento de pertencimento por BH em uma 

perspectiva reflexiva, histórica, cultural e geográfica. 
30 

Avaliação escolar e ação do 
Pedagogo: uma análise da 
relevância da temática “avaliação 
escolar “ nos cursos de pedagogia 

Prof. Matheus Augusto de Souza 
Freitas Palestra/minicurso 

 Apresentar a relevância da avaliação escolar nos cursos de 
formação de Pedagogos; 

 Destacar o papel do Pedagogo nos processos de ensino-
avaliação-aprendizagem; 

 Refletir sobre as diferentes concepções (modelos) de avaliação. 

20 

Auditório 9h às 12 

Projeto saberes D´Avó: 
possibilidades da tecnologia 
aplicada à educação 

Profª LauraTrindade Ituassu 
Profª Manuela Gomes Lopes Cotta 
Profª Regina Mara Cruz 
Prof.ª Vanina Costa Dias 

Relato de projeto de 
extensão 

 Ampliar a visão dos projetos de extensão como atividades 
complexas que podem gerar artigos e pesquisas; 

 Mostrar formas de contribuir com a comunidade através de 
atividades realizadas nas escolas; 

 Despertar o interesse para o estudo da tecnologia da educação. 

20 

Conversa com autor/ lançamento 
de livros 

Profª Vanina Costa Dias 
Profª Juliana Marcondes P. de Souza 
Profª Paula Melgaço 
 

Roda de conversa 

 Propiciar momentos de diálogo com pesquisadores; 
 Lançamento dos livros “Como a tecnologia muda meu mundo” e 

"Morando na Rede: novos modos de constituição de 
subjetividades de adolescentes nas redes sociais”. 

 Demonstrar a importância da divulgação e do compartilhamento 
de pesquisas de cunho científico. 

30 



 

ATIVIDADES DO TURNO DA TARDE - 20 maio 2017 

Local Horário Título Responsáveis Natureza do 
Trabalho Objetivos/Descrição da Atividade Nº 

Part. 

1101 13 às 16 

I love my self Geruza Peruhype de Aguilar Fantauzzi  
(Pedagoga) Palestra/minicurso 

 Discutir sobre: 
 o significado da imagem pessoal e profissional; 
 o resgate da confiança, aceitação e amor por nós mesmos. 

 

20 

A ação do Pedagogo em editoras Joana Carolina Teixeira Leite Relato de 
experiência 

 Apresentar as funções/atividades que podem ser desenvolvidas 
por Pedagogos em editoras. 

 
20 

1102 13 às 15 Aprendendo com ciências Prof. Marcelo Gardini Almeida Relato de 
experiência 

 Apresentar estratégias metodológicas lúdicas para o ensino de 
ciências, nos anos iniciais do ensino fundamental; 

 Relatar experiências multidisciplinares ocorridas nos anos iniciais 
do ensino fundamental; 

30 

1201 13 às 15 

As Balaieiras Profª Marcilene da Silva 
Paulo Gustavo da Costa Santos Comunicação oral 

 Comunicação sobre a pesquisa “Quilombos do Vetor Norte: uma 
investigação interdisciplinar”, que estudou sobre o trabalho 
feminino no Quilombo de Pinhões, na cidade de Santa Luzia/MG. 

20 

Desenhando com o lado direito do 
cérebro 

Shirley Beatriz de Castro Coury Corrêa 
(Pedagoga) Oficina de desenho 

 Estimular a arte de desenhar; 
 Aplicar o método “Desenhando com o lado direito do cérebro de 

Betty Edwards” 
20 

Auditório 13 às 17 Curta na FAE 

Profª Darsoni de Oliveira Caligiorne 
Profª Janayna Alves Brejo 
Profª Maria Lúcia Ferreira 
Dominick Lattuada Abreu Barbosa 
Catharina Gonçalves Rocha 
 

Roda  de conversa 
 Exibição de curta-metragem nacional; 
 Discutir a formação acadêmica e o campo de estágio; 
 Compreender a linguagem literária e cinematográfica. 

40 

Laboratório 
de 

Informática 
13 às 17 Como criar histórias em 

quadrinhos digitais 

Profª Darsoni  de Oliveira Caligiorne 
Karen Veríssimo Pimenta 
 
 

Oficina 

 Ensinar os professores/estudantes de pedagogia a produzirem 
autonomamente materiais pedagógicos aplicados ao ensino; 

 Contribuir com os professores no desenvolvimento de novas 
competências e habilidades tecnológicas. 

20 

 


