
ESCOLHA A SUA OFICINA E ENVIE UMA MENSAGEM para o 
endereço eletrônico especificado no campo da ementa. Colocar 
na mensagem: título da oficina, seu nome completo e telefone.

Título Autores Ementa

1.

Brincadeira, pra 
que te quero? 
Sobre a vivência 
da ludicidade na 
Educação

Fernanda 
Almeida

e
Vera Bacelar

VAGAS PREENCHIDAS

2.
O brincar e o 
Imaginário

Gilmara 
Vergara e
Marilete 
Calegari

Compreende num movimento 
de análise e valorização do 
Imaginário Infantil a partir do 
brincar. Nesta proposta serão 
discutidas, analisadas e 
experimentadas possibilidade 
sobre o uso da Imaginação no 
brincar como elemento chave 
para o prazer e aprendizagem 
da criança.
gilcham@bol.com.br 

3.

Jogos teatrais e 
a ludicidade do 
educador

Rita de 
Carvalho e

Daniela 
Gomes

VAGAS PREENCHIDAS

4.
Ludicidade e 
criatividade

Adilton Willes 
e Washington 

Bacelar

Esta oficina buscará explorar 
os aspectos da criatividade 
através dos jogos e atividades 
lúdicas, como um exercício de 
liberdade e de autonomia para 
os participantes. Procuraremos 
sinalizar as implicações que 
este modelo de trabalho exige 
de cada professor. 
veraleb2@yahoo.com.br

mailto:veraleb2@yahoo.com.br
mailto:gilcham@bol.com.br


5.

Brincando e 
aprendendo com 
as Máscaras

Antônia Lúcia 
Ramos e 

Neide Marina 
Silva

 A máscara como veículo que 
possibilita adentrar numa 
dimensão sutil, é um 
instrumento de conhecimento 
profundo pela sua função de 
ocultar, revelar e realçar 
aspectos da pessoa e da 
cultura que ficam escondidos 
ou cristalizados, à espera de 
poder se expressar e se 
integrar aos papéis jogados 
pelo ser humano. Trabalhar 
com a identidade profissional 
do educador é jogar com as 
diferentes máscaras.
 Possibilita um espaço lúdico 
para abordar vários temas, ver 
e rever suas práticas, 
experimentar, criar e aprender, 
como forma de atribuir sentido 
àquilo que fazem.

aluramos@yahoo.com.br

6.
Corporeidade e 
ludicidade 

Ana Rita 
Marques e 

Ivana 
Bittencourt

Estuda as concepções de corpo 
e  movimento  nas  dimensões 
histórica,  cultural,  social, 
política  e  afetiva  no  trabalho 
pedagógico  da  área 
denominada  de  cultura 
corporal  do  Movimento. 
Discute  o  lugar  do  corpo  no 
contexto  escolar.  Relaciona 
atividade  lúdica  com  o 
processo  de  formação 
individual e coletivo.
 
 anarmandrade@yahoo.com.
br 

7.
A poesia está no 
ar, venha se 
encantar!

Lucineide 
Ribas

e

Celma Bento

Esta oficina, resultado da 
experiência vivida no projeto 
desenvolvido na creche/UFBA e 
vencedor da categoria estadual 
do concurso de projetos de 
leitura “II Prêmio Zélia Gattai”, 
pretende suscitar reflexões 

mailto: anarmandrade@yahoo.com.br
mailto: anarmandrade@yahoo.com.br
mailto:aluramos@yahoo.com.br


acerca de como a criança pode 
experimentar e vivenciar o 
mundo letrado por meio de 
atividades lúdicas, que 
contribuam de forma 
significativa na sua formação 
como “sujeitos leitores”. A 
apreciação da leitura, a 
vivência de emoções, a 
expressividade oral e corporal, 
o brincar com a poesia através 
do exercício da fantasia e da 
imaginação, são idéias 
norteadoras das ações dessa 
oficina, organizadas de 
maneira a potencializar o 
envolvimento dos participantes 
de forma prazerosa. 
celmabm@gmail.com 

8.

Arte, Ludicidade 
e 
desenvolvimento 
humano 

Jivatman

A oficina se propõe a explorar e 
aprofundar, através de 
vivencias e atividades em 
diferentes campos artísticos 
(musica, artes plásticas, 
poesia) a percepção da arte 
como instrumento fundamental 
para o desenvolvimento do ser 
humano e o papel do elemento 
lúdico, inerente a toda 
atividade artística, nesse 
processo.
vgdaniela@yahoo.com.br 

9.

Entre versos e 
sons: oficina de 
criação musical 
e literária 

Dulciene de 
Andrade

e
Luiz Asa 
Branca

A proposta desta oficina é 
estimular nos participantes a 
vivência da LUDICIDADE 
através de atividades artísticas 
diversificadas e da criação 
poética e musical.
ddulciene@yahoo.com.br 

10. Projeto Vamos 
todos cirandar? 
Ludicidade, 
Educação 
Infantil e 
Cultura Popular 
Tradicional  

Alexandre 
Santiago

Educação lúdica e cultura 
popular tradicional. 
Manifestações artísticas e 
culturais atreladas ao ensino 
das artes. Vivências com as 
manifestações artísticas 
populares cearenses. 

mailto:ddulciene@yahoo.com.br
mailto:vgdaniela@yahoo.com.br
mailto:celmabm@gmail.com


     marilete_cardoso@hotma
il.com 

11.

Por uma 
alfabetização 
prazerosa e 
significativa: o 
lúdico dentro da 
rotina escolar

Ann 
Carollinne De 
Castro Rocha 

e Socorro 
Pereira

VAGAS PREENCHIDAS

12.

A ludicidade na 
Educação 

Infantil: sua 
importância no 

desenvolvimento 
das crianças de 

0-3 anos

Danielle 
Sampaio 
Freire, 

Jardênia 
Cavalcante e 

Neulice 
Almeida 
Barros

Ludicidade na educação 
infantil. O brincar de 0-3 anos. 

A afetividade na relação 
professor, aluno e no 

desenvolvimento da criança.
  ddulciene@yahoo.com.br 

13.

Tocar e ser 
tocado: o toque 
terapêutico na 
formação do 
educador

Graça Queiroz 
Machado e 
Ana Lúcia 

Castro 
Oliveira

A proposta da oficina é 
estimular, através do toque, a 
confiança no contato e nas 
trocas sensíveis com o outro, o 
sentimento de cuidar e ser 
cuidado, e ampliar as formas 
do brincar e vincular. Venha 
exercitar uma comunicação 
não-verbal e criativa e 
aprender na prática um 
caminho para se relacionar de 
forma carinhosa, 
internalizando um instrumento 
a ser utilizado como recurso 
pedagógico. 
mmachado@ufba.br 

14. Brinquedos 
Inteligentes

Fernando 
Marcelino

Iremos trabalhar com 
Brinquedos Lógico-
Matemáticos que vêm sendo 
desenvolvido através da 
pesquisa, produção e criação 
de jogos de estratégia.Nosso 
propósito é disseminar o 
conhecimento e o uso desta 
técnica  disponibilizando 
informações técnicas e teóricas 
oriundas de diferentes áreas do 
saber pois acreditamos que o 
exercício da racionalidade pode 
e deve ser lúdico e que o uso 

mailto:A proposta da oficina ? estimular, atrav?s do toque, a confian?a no contato e nas trocas sens?veis com o outro, o sentimento de cuidar e ser cuidado, e ampliar as formas do brincar e vincular. Venha exercitar uma comunica??o n?o-verbal e criativa e aprender na pr?tica um caminho para se relacionar de forma carinhosa, internalizando um instrumento a ser utilizado como recurso pedag?gico.  mmachado@ufba.br
mailto:A proposta da oficina ? estimular, atrav?s do toque, a confian?a no contato e nas trocas sens?veis com o outro, o sentimento de cuidar e ser cuidado, e ampliar as formas do brincar e vincular. Venha exercitar uma comunica??o n?o-verbal e criativa e aprender na pr?tica um caminho para se relacionar de forma carinhosa, internalizando um instrumento a ser utilizado como recurso pedag?gico.  mmachado@ufba.br
mailto:A proposta da oficina ? estimular, atrav?s do toque, a confian?a no contato e nas trocas sens?veis com o outro, o sentimento de cuidar e ser cuidado, e ampliar as formas do brincar e vincular. Venha exercitar uma comunica??o n?o-verbal e criativa e aprender na pr?tica um caminho para se relacionar de forma carinhosa, internalizando um instrumento a ser utilizado como recurso pedag?gico.  mmachado@ufba.br
mailto:ddulciene@yahoo.com.br
mailto:marilete_cardoso@hotmail.com
mailto:marilete_cardoso@hotmail.com


de brinquedos lógico-
matemáticos pode auxiliar 
poderosamente no 
desenvolvimento de 
habilidades e na aprendizagem 
de conceitos ou noções, 
propiciando uma atividade 
divertida e prazerosa, através 
do envolvimento intenso de 
quem brinca com o processo de 
apreensão do mundo. 
veraleb2@yahoo.com.br

15.

Ludicidadania: 
diversificando 
espaços de 
aprendizagem

Washington 
Carlos 

Ferreira 
Oliveira

A partir de uma pesquisa sobre 
uma prática educativa na 
natureza, existente há 20 anos, 
utilizaremos a possibilidade de 
articulação da ludicidade coma 
cidadania participativa como 
recurso para diversificação de 
espaços de aprendizagem.
vgdaniela@yahoo.com.br 

16.
Teatro do 
Oprimido

Riomar Lopes
e Cilene 
Canda

Apresentar, de maneira prática, 
a proposta do Teatro do 
Oprimido através de exercícios 
com os "jogos para atores e 
não atores" sistematizados por 
Augusto Boal. Os jogos, 
as atividades 
corporais, possibilitarão o 
reconhecimento do corpo-
expressivo e o aquecimento 
cênico necessário para 
experienciar o Teatro Imagem 
e o Teatro Fórum."O maior 
inimigo da paz é a  
passividade"                               
     (Augusto Boal)
marilete_cardoso@hotmail.c
om 

17. Brincadeiras e
Jogos 
Educativos:
a Pedagogia
Waldorf Entra na
Roda!

Cristina Del 
Rey

e Ramakrisna 
de Jesus

Esta oficina se propõe a 
sensibilizar
educadores, a partir da visão 
da Antroposofia e
da Pedagogia Waldorf, para a 
importância do conhecimento e 

mailto:marilete_cardoso@hotmail.com
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mailto:vgdaniela@yahoo.com.br
mailto:veraleb2@yahoo.com.br


da prática do lúdico na
construção do desenvolvimento 
saudável de crianças e jovens.
nandalpe@yahoo.com.br 

18. 

O que cabe na 
mala da 
Educação 
Infantil?
Linguagens, 
descobertas, 
sentidos... e você

Ana Lúcia 
Soares da 
Conceição 
Araújo e
Flávia de 

Jesus Damião

VAGAS PREENCHIDAS

mailto:nandalpe@yahoo.com.br

