SIEEESP - REGIONAL SOROCABA
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo
Rua da Penha, 652 sala 05 – Centro – Sorocaba - SP
Fone: (15) 3231-8459 e-mail: sorocaba@sieeesp.com.br
ALFABETIZANDO ATRAVÉS DA POESIA

28 de abril de 2018, das 9h às 18h - C.H. 8 horas
LOCAL: Av. Dr. Eugênio Salerno, 60 – fundos - Bairro Santa Teresinha. Em frente à
farmácia ONOFRE. Ao lado da UNISO Campus Seminário.
TAXA: As escolas em dia com o Sieeesp são isentas de pagamento. Para demais
interessados o custo será de R$ 150,00 por inscrição. As inscrições deverão ser feitas com
Luiza, até dia 24/04/2018, pelo e-mail sorocaba@sieeesp.com.br ou pelo telefone 0153231-8459, das 13h às 17h, e confirmadas até o dia 25/04/2018.
Escolas sócias enviar o CÓDIGO. (VAGAS LIMITADAS).

OBS.: Haverá tolerância de, no máximo, 10 minutos para eventuais atrasos. O NÃO
COMPARECIMENTO gera SUSPENSÃO DE 60 DIAS. Não será efetuada a entrega de
certificado a quem não permanecer até o final do curso.
REBECA GELSE RODRIGUES – psicóloga, educadora, musicista, contadora de história e
especialista em Literatura. Assessora escolas e editoras em São Paulo e interior na área
literária, artística e musical. Coordena grupos de contadores de histórias em quatro
estados: SP – BA – PR – RJ. Há 28 anos ministra cursos na área LITERARIA E MUSICAL.
Desenvolve e participa de inúmeros projetos ligados ao incentivo à leitura: 1ª. A
IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO LITERÁRIO NO CURRÍCULO ESCOLAR E A
PSICOLOGIA DO BRINQUEDO ALIADO AS IMAGENS E AOS SONS; 2ª. A IMAGEM, A
POESIA E A MÚSICA NA RELAÇÃO EDUCADOR/EDUCANDO; 3ª.POESIA TODO DIA; 4ª A
ARTE DE LER; 5ª PROLER: UNIVERSIDADE S. CARLOS; 6ªPRIMEIROS PASSOS:
PREFEITURA DE S.PAULO; 7ª LEIA BRASIL: RIO DE JANEIRO; 8ª SISEB E SP Leituras,
ENTRE OUTROS. Assessora Editoras de livros infantis e juvenis. Atualmente escreve um
livro a convite de uma Editora, a respeito de sua convivência e trabalho em prol do
desenvolvimento harmonioso do homem, tendo como cerne a LITERATURA. Grava seu 5ª
CD de histórias e poesias.
SÍNTESE: A alfabetização envolve inúmeros aspectos, inclusive a exploração dos
sentidos. Neste curso instrumentalizaremos o participante a utilizar a POESIA de maneira
atraente, lúdica e prazerosa, abordando para isso, caminhos ligados as sensações,
percepções e criações, com brincadeiras de palavras, rimas, letras de canções, levando o
pequeno leitor não só a ler, mas viver POESIA. O objetivo principal é trabalhar a oralidade,
jogos dramáticos, encadeamento da ilustração e desenvolvimento da sensibilidade do
aluno.
MATERIAL: Levar um livro de poesia infantil de seu agrado. Caderno para anotações
PÚBLICO-ALVO: Diretores, coordenadores, professores e educadores.

