REGIONAL MARÍLIA
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo
Rua: Bandeirantes, 297 – Sala 24 – Centro – Marília/SP
Fone: (14) 3413-2437 - marilia@sieeesp.com.br

“MOVIMENTO E DANÇA” – ENCERRANDO O ANO COM ALEGRIA
28 de Outubro de 2017, das 8h às 17h – C.H. 8 HORAS.
LOCAL: Alves Hotel – Rua 24 de Dezembro, 1236
As inscrições deverão ser feitas com Cristina pelo tel. (14) 3413-2437 ou pelo
e-mail: marilia@sieeesp.com.br.
ALDA CHRISTINA ROLIM DE MELO: Graduada em Educação Física, se
especializou em jogos cooperativos, ritmo e movimento e cultura popular
brasileira. Desenvolve e elabora projetos pedagógicos e eventos em diferentes
segmentos educacionais. Atua como palestrante nos Sindicatos dos Professores do
Estado de São Paulo (SIEEESP e SINPRO), nas áreas de projetos pedagógicos,
jogos, ritmo e movimento, folclore e danças brasileiras.
SÍNTESE: A dança na vida das crianças é fundamental, tanto para sua formação
artística quanto para sua integração social. Trabalhar o conhecimento do corpo,
noções de espaço e lateralidade, utilizando-se de seus movimentos naturais,
assim, as atividades propostas visam o desenvolvimento da coordenação motora,
Equilíbrio, criatividade, musicalidade, socialização e o conhecimento da dança em
si. Este trabalho une o movimento, a dança, a música e a arte, focado em
pequenas montagens, tendo o objetivo de preparar o educador para desenvolver
com seu aluno a consciência de sua individualidade, de seu espaço e do grupo.
Será um momento de criação, proporcionando o contato com textos e pequenas
cenas teatrais que resultarão em montagens de conclusão de acordo com os
personagens e cenas criados.
CONTEÚDO: Movimento livre, dança improvisada, dramatizações de contos,
coreografias unindo dramatizações musicadas culminando em montagens cênicas.
Jogos e técnicas teatrais que proporcionem soltura, espontaneidade e lazer.
PÚBLICO-ALVO: Educadores da Educação Infantil ao Fundamental, Arte
Educadores, Coordenadores de Eventos e demais interessados em dança e
movimento.

MATERIAL AOS PARTICIPANTES: Caderno e caneta para anotações, roupas e
calçados confortáveis.

