
II SEMANA MUNICIPAL DO BRINCAR
IV JOGOS INTERNOS

“SOMOS NATUREZA: O BRINCAR, O CORPO E A POTÊNCIA DOS ESPAÇOS ESCOLARES”

III Seminário de práticas de eventos 

esportivos e brincantes escolares

MANHÃ
Local: Sesc Piracicaba

30 de janeiro

Palestra de abertura

8h00 às 9h30 (Ginásio)

Laís Fleury - Coordenadora

do Programa Criança e Natureza
do Instituto Alana.

OFICINAS:

10H00 às 12H00

Sergio A. Pedrassani - Capoeira para Todos
A Capoeira vista como movimento e desemparedamento. Visa estimular as crianças no seu dia-a-dia, como
protagonistas, para além da sala de aula, fortalecendo os valores por meio das brincadeiras, músicas e
instrumentos.

Gelsa Presuto - Brincando com Ciências na  Natureza
A ciência está em tudo, é a curiosidade que nos move a saber mais sobre nós e o mundo a nossa volta. Nessa
visão a natureza é o caminho para grandes descobertas e brincadeiras.

Vanessa Souto - O brincar e a escola inclusiva
O brincar é essencial na vida das crianças, independentemente das condições físicas, sensoriais ou cognitivas que
apresentem. O espaço escolar precisa refletir uma concepção inclusiva em todas as suas práticas.

Karine Faleiros - Integrando a natureza, a música e o corpo para brincar!
Uma oficina para experienciar e refletir sobre as possibilidades de compor música coletivamente, a partir da
temática da natureza e vivenciar a composição musical coletiva com brincadeiras que movimentam o corpo.

Sandra Siqueira - Materiais não estruturados
A oficina tem o objetivo de trazer possibilidades brincantes, com materiais colhidos na natureza, para que os
participantes possam experimentar na prática uma reflexão lúdica sobre
materiais não estruturados, materiais de largo alcance e intencionalidades.

Maicon Araki - Ritmos e movimentos, brincar em um Brasil que temos
Entre movimentos, perguntas e respostas das cantigas, dos batuques e do corpo, esta oficina tem o intuito de
interagir de forma simples e inclusiva entre divertidas expressões populares de nossas manifestações culturais.

Aline Manetta e Alan Queiroz da Costa  - Grandes jogos: a escola é nossa!
A exploração de diferentes espaços do ambiente escolar e a resolução de problemas, em situações que
promovam reflexão e ação, podem ser algo divertido e desafiador quando transformados em jogos. Numa
proposta interdisciplinar, vamos brincar e descobrir quão importante é o trabalho em equipe.
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30 de janeiroTARDE
Local: Auditório SME

Mesa Redonda

“Partilhas e Inspirações”

13h30 às 16h30

Caroline Manesco Araujo Pimenta - Profa de Educação Física da 
EM João Batista Nogueira 

Claudia Danielle Salvador Montebello - Profa de Educação 
Infantil da EM Irene Peron de Oliveira Dorta

Aline Manetta - Profa de Educação Física EMEF PROFA Cecília 
Moraes de Vasconcelos

Letícia Zero
Secretária Executiva da

Aliança pela Infância
(Debatedora da Mesa)

REALIZAÇÃO: APOIO:

Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba


