SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Visconde de Taunay, 421 – sala 42 – Jd. Guanabara – Campinas – SP.
Fone: (19) 3236-6333 – campinas@sieeesp.com.br

FORMAÇÃO DE EDUCADORES:
VIVÊNCIAS MUSICAIS, JOGOS E BRINCADEIRAS RÍTMICAS NO AMBIENTE ESCOLAR

10 de Março de 2018 (Sábado) das 08h30 às 17h30 – (C.H. 08)
LOCAL: Rua Visconde de Taunay, 421 – sala 42 – Jd. Guanabara – Campinas – SP.
TAXA: As escolas em dia com o SIEEESP são isentas de pagamento. Para demais interessados o
custo será de R$ 150,00.
As inscrições deverão ser feitas até dia 05/03/2018 pelo endereço acima com Ronaldo.
Escolas sócias enviar CÓDIGO DE SÓCIO. (vagas limitadas)
OBS.: Haverá tolerância de no máximo 10 minutos para eventuais atrasos.
O não comparecimento sem aviso terá suspensão de 60 dias. Não será efetuada a entrega de
certificado a quem não permanecer até o final do curso
ELIANE GUEDES FERREIRA CARVALHO: Musicista, Pedagoga e Especialista em Educação
Musical. Estudou piano na Universidade Livre de Música “Tom Jobim” com a professora Donata
Lange de 1994 a 2004. Frequentou o Conservatório de Tatuí, onde se formou em Teclado e
Professora de Musicalização Infantil. É pedagoga e pós-graduada em Musicalização Infantil e
Multidisciplinaridade, onde atua como Educadora Musical há 19 anos em escolas da Rede
Particular de Educação Infantil e Fundamental em São Roque (SP). É professora de Musicalização
Infantil e Teclado na Casa de Cultura da Prefeitura de Araçariguama há 12 anos, e atualmente
trabalha com formação de Professores da Rede Municipal de Araçariguama e é Palestrante pelo
Sindicato de Estabelecimento de Ensino do Estado de São Paulo (SIEEESP).
OBJETIVO GERAL - Promover capacitação para professores e auxiliares em geral, em prol do
desenvolvimento da sensibilidade, musicalidade e criatividade dos alunos, oferecendo atividades
dinâmicas e divertidas capazes de contribuir ativamente para o desenvolvimento integral das
crianças.
OBJETIVOS ESPECÍCIFOS - Utilizar a música como importante ferramenta pedagógica no
aprender lúdico; desenvolver a percepção auditiva e a memória musical através de jogos e
brincadeiras, além de promover atividades ritmicas e brincadeiras de mãos e copos;
- Trabalhar a escuta ativa usando materiais recicláveis; - Orientar e vivenciar atividades de
bandinha ritmica, usando instrumentos de sucata; formar público e ouvintes conscientes.
JUSTIFICATIVA: É de amplo conhecimento que a vivência musical dentro da Escola possibilita o
trabalho das emoções, o desenvolvimento da sensibilidade, a percepção auditiva, a sociabilidade,
entre tantas habilidades. Com tudo isso, espera-se que os professores se apropriem da
linguagem musical de forma prazerosa e transfira as vivências musicais realizadas na oficina aos
alunos
PÚBLICO-ALVO: Professores de Educação Infantil, Fundamental, Artes, Educação Física e
Auxiliares em geral.
MATERIAL: Caderno para anotações e caneta.

