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

A PSICOMOTRICIDADE BRINCANDO COM O CORPO NA EDUCAÇÃO

08 de Abril de 2017, das 8h ás 17h – C.H. 8 horas
LOCAL: Alves Hotel Rua 24 de Dezembro, nº 1236 – Marilia – SP.
TAXA: As escolas em dia com o Sieeesp são isentas de pagamento. Para demais
interessados o custo será de R$ 130,00 por inscrição.
As inscrições deverão ser feitas com Cristina pelo tel. (14) 3413-2437 ou pelo
e-mail: marilia@sieeesp.com.br, das 8h ás 17h.

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.

GISELA BIANCA BATISTA: Pós-Graduada em Psicomotricidade; Licenciatura
Plena em Educação Física, professora de Atividades Circenses, Psicomotricista
com enfoque circense e palestrante do SIEEESP.

SÍNTESE: Esta oficina tem por objetivo apresentar atividades lúdicas, recreativas e circenses,
individuais e em grupo, que estimulem o sistema psicomotor do
aluno de forma criativa, divertida e possíveis para serem aplicadas por qualquer
profissional. Trazendo subsídios para a alfabetização e conteúdos práticos para
o professor conseguir despertar o interesse dos alunos de todas as faixas-etárias.
METODOLOGIA: Dinâmicas de grupo, com vivências relacionadas ao tema proposto:
Contextualização sobre a atividade proposta e aplicabilidade na prática
de cada um.
MATERIAL: Papel crepom, papel celofane, durex transparente e colorido, elástico
fino (lastex), fita crepe, garrafa pet 1,5 L (preferência no formato oval – tipo marca acquissima
ou garrafas de óleo), dois cabos de vassoura cortado em 50 cm,
régua, tesoura, barbante, jornal, dez folhas sulfite, papel de seda e canetinha
hidrocor.

PÚBLICO - ALVO: Profissionais e estudantes da Educação e áreas afins.

IMPORTANTE: Os participantes devem ir com roupas confortáveis, ex: de ginástica.

