REGIONAL SANTOS
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo
Rua: Almeida de Moraes, 164 - conj. 22 - Vila Matias - Santos
Telefone: 13-3234-4349
e-mail: santos@sieeesp.com.br
JOGOS QUE EDUCAM – A MANEIRA DIVERTIDA DE ENSINAR
11 de novembro de 2017, das 9h às 13h – C.H. 4 horas
Local: Rua: Almeida de Moraes, 164 - conjunto 22 – Vila Matias
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 Simone, até dois dias anteriores a data do
curso pelo telefone 13-3234-4349 ou pelo e-mail santos@sieeesp.com.br, das
9h às 13h.
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.
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 em empresas, escolas e
sindicatos dos professores, nas áreas de jogos, ritmo e movimento, folclore e
danças brasileiras.
SÍNTESE: O jogo tem feito parte de quase todas as sociedades ao longo da
história e, apesar de manter os seus aspectos mais básicos, como as regras e o
divertimento, o jogo na sociedade moderna assume diferentes papéis, trazendo
a reflexão do grande papel pedagógico em sua prática e no desenvolvimento
humano. “A maneira como se joga pode tornar o jogo mais importante do que
imaginamos, pois significa nada mais que a maneira como estamos no mundo”.
CONTEÚDO – O jogo, a competição e a cooperação, a técnica, a regra, o
brincar e jogar, o movimento, o prazer, o pensar e o agir. Jogos cooperativos,
divertidos, com e sem materiais, jogos pedagógicos, jogos de movimento e
esportivos, jogos para todos.

MATERIAL: Caderno de anotações e caneta
PÚBLICO-ALVO: Educadores de todos os segmentos e áreas, coordenadores,
auxiliares de sala e demais interessados.

