
 
 

INSCRIÇÃO EM OFICINAS 

 No ato de inscrição no evento, deverá ser assinalada na ficha de inscrição (caso haja interesse de 

participação) a oficina pretendida. O critério de participação nas oficinas, tendo em vista o limite de inscritos, se dará 

por ordem de envio da ficha com comprovante de pagamento de inscrição, até o preenchimento da capacidade de 

vagas. 

 

Oficinas Ofertadas 

TÍTULO:  

Mídia-Educação Física como proposta no ambiente escolar 

Profª Marcia Morel 

OBJETIVO: 

Identificar e relacionar os conceitos de Mídia, Tecnologia e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

e suas estratégias voltadas para o ambiente escolar. 

RESUMO: Conceituação dos fatores que produzem mídia esportiva, controle social, esporte/desempenho, 

esporte/lazer.  

PERFIL E NÚMERO DOS PARTICIPANTES: Estudantes de cursos de Licenciatura em Educação Física e 

professores da educação básica da rede de ensino. 

Nº de Vagas: 30. 

 

TÍTULO: 

A dança na escola e a indústria cultural da mídia 

Profª Nayara Alves Severo 

OBJETIVO: 

(Re)descobrir os ritmos brasileiros e suas origens, fazendo relações com o que é veiculado pela mídia, 

refletir as diferenças e as modificações que a indústria cultural impõe às danças. 

RESUMO: 

A dança popular brasileira nos proporciona elementos para entender a pluralidade cultural que permeia a 

diversidade de ritmos em seus aspectos históricos, gestuais e educacionais. Entretanto, a produção cultural 

de ritmos divulgados pela indústria da música e consumidos por crianças e jovens, precisa ser 

contextualizado e analisado criticamente para que possamos perceber a influência da mídia no pensamento 

dos alunos da escola. Sendo a escola, um espaço propício para o trato com esse conhecimento por meio 

das aulas de Educação Física, percebe-se uma resistência dos alunos em vivenciar ritmos que não estão 

sendo veiculados pelos meios de comunicação. 

PERFIL E NÚMERO DOS PARTICIPANTES: 

Professores de Educação Física que tenham interesse em tratar o conteúdo dança na escola. 

Nº de participantes: 30. 



 
 

 

TÍTULO: 

Jogos e brincadeiras em âmbito escolar 

Prof. Alexander Tahara 

OBJETIVO: 

Vivenciar e aprender diferentes possibilidades de atividades recreativas que podem ser inseridas nas aulas 

de Educação Física escolar. 

RESUMO: 

A oficina terá um caráter eminentemente prático, com o desenvolvimento e aprendizagem de inúmeras 

brincadeiras e jogos aplicáveis no âmbito escolar, em diferentes faixas etárias e condições 

estruturais/materiais. 

PERFIL E NÚMERO DOS PARTICIPANTES: 

Nº de Vagas: 40. 

 

TÍTULO: 

As Abordagens Corporais Terapêuticas e o currículo da Educação Física escolar 

Prof. Samuel Macedo 

OBJETIVO: 

Fomentar conhecimento sobre a importância das Abordagens Corporais Terapêuticas no cotidiano da práxis 

pedagógica das aulas de Educação Física escolar. 

RESUMO: 

As Abordagens Corporais Terapêuticas como forma de proporcionar conhecimento sobre si mesmo tendo a 

corporeidade como eixo das reflexões sobre Espaços, Tempo de Probabilidades e Possibilidades 

Inovadoras (ETPPI) de ações pedagógicas que referenciem construção de autonomia, esclarecimento e 

bem estar nas ações do se-movimentar cotidiano formal, não-formal e informal. 

PERFIL E NÚMERO DOS PARTICIPANTES: 

Perfil: Pessoas dispostas a refletir criticamente sobre os ETPPI da práxis pedagógica cotidiana nas aulas de 

Educação Física escolar tendo como mote a autocrítica de se-movimentar. 

Nº de Vagas: 30. 

 

TÍTULO: 

Capoeira na Educação Física escolar 

Prof. Roberto França 

OBJETIVO: 

Refletir a capoeira como a práxis cultural e social na escola. 

RESUMO: 

A capoeira como patrimônio nacional sendo esporte, jogo, arte, luta, história e a identidade da cultura 

corporal afro-brasileira. Faz-se necessário a sua prática na escola por uma questão de cidadania e de 

valorização de um conteúdo que tem a nossa identidade, contribuindo com o educando nos aspectos 



 
 

psicomotores, antropológicos, filosóficos, éticos, históricos e humanos. 

PERFIL E NÚMERO DOS PARTICIPANTES: 

Perfil: acadêmicos, professores, antropólogos, sociólogos e pessoas interessadas na prática da capoeira. 

Nº de Vagas: 25. 

 

TÍTULO: 

Atividades motoras na educação infantil: desafios e perspectivas 

Profª Carol Farias Silva 

OBJETIVOS: 

Geral 

Possibilitar a discussão sobre os desafios e possibilidades das atividades motoras na Educação Infantil. 

 

Específicos 

•Apresentar o desenvolvimento motor relacionado aos aspectos cognitivos e afetivos; 

•Discutir a presença de professores generalistas e especialistas na Educação Infantil; 

•Vivenciar atividades motoras, analisando os desafios e possibilidades. 

RESUMO: 

A atuação em Educação Infantil está sendo vista com mais destaque nos últimos anos. A inclusão desta, 

como segmento da educação básica, trouxe, além da responsabilidade pela educação de crianças 

pequenas, a necessidade da formação de profissionais aptos a trabalharem com essa população, podendo 

atender seus anseios e necessidades. Mesmo com todas as discussões referentes à formatação do 

currículo de Educação Infantil é unânime que as atividades motoras são imprescindíveis. Uma questão 

bastante discutida é qual profissional está preparado para implementar essas atividades no cotidiano 

escolar.  

PERFIL E NÚMERO DOS PARTICIPANTES: 

Professores e estudantes de Educação Física e de Pedagogia que tenham interesse de discutir a Educação 

Física na Educação Infantil 

Nº de participantes: 40. 

 

TÍTULO: 

O futebol na Educação Física escolar: possibilidades metodológicas 

Prof. Junior Vagner Pereira da Silva 

OBJETIVO: 

Discutir possibilidades para o tratamento pedagógico das dimensões sociológicas e metodológicas do 

futebol nas aulas de Educação Física 

RESUMO: 

Investigações em âmbito nacional e internacional têm evidenciado que o esporte configura-se como um dos 

principais conteúdos trabalhados nas aulas de Educação Física e a atividade física mais praticada por 

crianças e adolescentes nas oportunidades de lazer. Contudo, a aplicação desses conteúdos nas aulas de 



 
 

Educação Física tem sofrido sérias críticas desde a década de 80, seja pela configuração de uma 

monocultura corporal do movimento ou pelo tecnicismo que permeia o fazer pedagógico. Considerando que 

o futebol configura-se numa das principais formas de identidade cultural brasileira, a oficina em tela 

pretende ser organizada em circuitos, com o auxílio dos acadêmicos do 3º semestre em Educação 

Física/UESC, previamente selecionados e instruídos, criando situações em que diferentes possibilidades de 

ação pedagógica sejam discutidas e vivenciadas.  

PERFIL E NÚMERO DOS PARTICIPANTES: 

Perfil: Professores e graduandos de Educação Física  

Nº de Vagas: 50. 

 


