
PROGRAMAÇÃO DO DIA 22/09/2022

MANHÃ - 8h30

Palestra com Acessibilidade em Libras

Desafios e possibilidades da alfabetização na contemporaneidade – Elaine Vidal

Resenha
A palestra fará um apanhado histórico dos fatos que marcaram a alfabetização no Brasil, contextualizando a alfabetização
contemporânea. Abordará também os principais desafios encontrados em salas de alfabetização atualmente, com sugestões de
práticas alfabetizadoras que possam ajudar a superá-los.

Link https://www.youtube.com/watch?v=NRvi_tLnYHI

Palestra com Acessibilidade em Libras

Caminhos para a promoção da cultura oceânica – Alexander Turra

Resenha

Quais os desafios que temos hoje e nos próximos anos para reverter os impactos causados pelas atividades humanas no oceano? A
maioria de nós não conhece a importância do oceano e a forma como as nossas ações interferem nesse ecossistema indispensável
para o equilíbrio climático, para a segurança alimentar e para a existência da vida em todo o planeta.
Nesse sentido, a educação tem papel essencial na proposição de trajetórias formativas críticas e emancipatórias que considerem
os objetivos e conteúdos da cultura oceânica, promovendo uma nova forma de nos relacionarmos com esse ambiente de maneira
consciente e sustentável.

Link https://www.youtube.com/watch?v=2STT_Nwv790

https://www.youtube.com/watch?v=NRvi_tLnYHI
https://www.youtube.com/watch?v=2STT_Nwv790


PROGRAMAÇÃO DO DIA 22/09/2022

MANHÃ - 8h30

Palestra com Acessibilidade em Libras

Saúde mental na rotina escolar – Gustavo Estanislau

Resenha A palestra abordará a saúde mental e a qualidade das relações no contexto escolar.

Link https://www.youtube.com/watch?v=0VbuBjcWHOo

Palestra sem Acessibilidade em Libras

A formação do leitor literário na escola: percursos e processos – Erica de Faria

Resenha

A formação leitora na escola ainda é um desafio a ser enfrentado por todos os professores e sabemos que é necessário um enorme
investimento em diferentes práticas de leitura para que as situações vividas em sala de aula se transformem em experiências
significativas. Por essa razão, ter um currículo literário que organiza o trabalho a ser feito na escola é urgente e essencial para
conseguirmos planejar os diferentes percursos de leitura de modo a articular os processos coletivos e singulares de cada
estudante, promovendo a fruição estética, ao mesmo tempo a ampliação de repertório linguístico e literário.

Link https://www.youtube.com/watch?v=hAqVDCdueVE

https://www.youtube.com/watch?v=0VbuBjcWHOo
https://www.youtube.com/watch?v=hAqVDCdueVE


PROGRAMAÇÃO DO DIA 22/09/2022

MANHÃ - 10h30

Palestra com Acessibilidade em Libras

A vez e a voz das crianças: tempos e espaços da infância na escola contemporânea – Adriana Friedmann

Resenha

O que as crianças dizem, expressam, desejam, vivem? Do que têm medo? Quais suas potências e tendências?
Vamos refletir sobre questões relacionadas à escuta de crianças hoje, nas diversas faixas etárias: a importância de escutar, as
possibilidades de escuta e observação na escola, a postura de quem escuta, como as crianças se expressam, quais as linguagens
infantis, a multiculturalidade, perpassando pela ética, pelos registros, desafios e urgências.

Link https://www.youtube.com/watch?v=ks2QPl4EDG8

Palestra sem Acessibilidade em Libras

Espaço de investigação como potência – Stela Barbieri

Resenha

Todo espaço é um convite que traz implicitamente valores e narrativas. Qual a qualidade dos espaços que propomos como
contexto de aprendizagem? Que aproximações espaciais geram certos movimentos indagadores? Como podemos colocar os
materiais para criar engajamento dos corpos? Que perguntas vamos propor que gerem curiosidade para nós e para as crianças
em experiências de aprendizagens? Como  criar espaços que permitam a cada um fazer suas próprias escolhas e investigações?

Link https://www.youtube.com/watch?v=ul7PwKrW1vA

https://www.youtube.com/watch?v=ks2QPl4EDG8
https://www.youtube.com/watch?v=ul7PwKrW1vA


PROGRAMAÇÃO DO DIA 22/09/2022

MANHÃ - 10h30

Palestra sem Acessibilidade em Libras

Gestão em novos tempos e espaços da escola – Tereza Perez

Resenha

Direção escolar: um olhar necessário ao atual momento abordará tempos e espaços como meios de análise e reflexão sobre a
prática para que a escola seja de fato um lugar de oportunidades e de garantia de direitos a todas as crianças e estudantes.
Seguindo o enfoque de fortalecimento da gestão escolar com o propósito da aprendizagem e equidade abordaremos temas como:
diversidade e inclusão, convivência, tecnologia e a  interlocução entre escola e território.

Link https://www.youtube.com/watch?v=fvkai_KBRAI

Palestra com Acessibilidade em Libras

Escola de todos, com todos e para todos: invenção de tempos, espaços e materialidades no desenvolvimento de práticas
inclusivas – Carla Mauch e Guacyara Labonia

Resenha
Pensar uma escola que acolhe a todos exige que inventemos novas formas de ser professor e fazer escola, onde os tempos, os
espaços e as materialidades possam ser subvertidos. Neste sentido, o planejamento e o desenvolvimento de práticas pedagógicas
acessíveis e diversificadas tem sido um dispositivo potente nestes processos.

Link https://www.youtube.com/watch?v=c871rFB8K_A

https://www.youtube.com/watch?v=fvkai_KBRAI
https://www.youtube.com/watch?v=c871rFB8K_A


PROGRAMAÇÃO DO DIA 22/09/2022

TARDE - 13h30

Palestra sem Acessibilidade em Libras

Desafios e possibilidades da alfabetização na contemporaneidade – Elaine Vidal

Resenha
A palestra fará um apanhado histórico dos fatos que marcaram a alfabetização no Brasil, contextualizando a alfabetização
contemporânea. Abordará também os principais desafios encontrados em salas de alfabetização atualmente, com sugestões de
práticas alfabetizadoras que possam ajudar a superá-los.

Link https://www.youtube.com/watch?v=LzMYO9VqFGQ

Palestra com Acessibilidade em Libras

Gestão em novos tempos e espaços da escola – Tereza Perez

Resenha

Direção escolar: um olhar necessário ao atual momento abordará tempos e espaços como meios de análise e reflexão sobre a
prática para que a escola seja de fato um lugar de oportunidades e de garantia de direitos a todas as crianças e estudantes.
Seguindo o enfoque de fortalecimento da gestão escolar com o propósito da aprendizagem e equidade abordaremos temas
como: diversidade e inclusão, convivência, tecnologia e a  interlocução entre escola e território.

Link https://www.youtube.com/watch?v=AjSnmZh9RAs

https://www.youtube.com/watch?v=LzMYO9VqFGQ
https://www.youtube.com/watch?v=AjSnmZh9RAs


PROGRAMAÇÃO DO DIA 22/09/2022

TARDE - 13h30

Palestra sem Acessibilidade em Libras

Saúde mental na rotina escolar – Gustavo Estanislau

Resenha A palestra abordará a saúde mental e a qualidade das relações no contexto escolar.

Link https://www.youtube.com/watch?v=PaHT7rgGNPE

Palestra com Acessibilidade em Libras

A formação do leitor literário na escola: percursos e processos – Erica de Faria

Resenha

A formação leitora na escola ainda é um desafio a ser enfrentado por todos os professores e sabemos que é necessário um
enorme investimento em diferentes práticas de leitura para que as situações vividas em sala de aula se transformem em
experiências significativas. Por essa razão, ter um currículo literário que organiza o trabalho a ser feito na escola é urgente e
essencial para conseguirmos planejar os diferentes percursos de leitura de modo a articular os processos coletivos e singulares de
cada estudante, promovendo a fruição estética, ao mesmo tempo a ampliação de repertório linguístico e literário.

Link https://www.youtube.com/watch?v=CT9oXDr9M2E

https://www.youtube.com/watch?v=PaHT7rgGNPE
https://www.youtube.com/watch?v=CT9oXDr9M2E


PROGRAMAÇÃO DO DIA 22/09/2022

TARDE - 15h30

Palestra sem Acessibilidade em Libras

A vez e a voz das crianças: tempos e espaços da infância na escola contemporânea – Adriana Friedmann

Resenha

O que as crianças dizem, expressam, desejam, vivem? Do que têm medo? Quais suas potências e tendências?
Vamos refletir sobre questões relacionadas à escuta de crianças hoje, nas diversas faixas etárias: a importância de escutar, as
possibilidades de escuta e observação na escola, a postura de quem escuta, como as crianças se expressam, quais as linguagens
infantis, a multiculturalidade, perpassando pela ética, pelos registros, desafios e urgências.

Link https://www.youtube.com/watch?v=Rkz5P0z-yl0

Palestra com Acessibilidade em Libras

CONVIVER: da teoria à prática, da intenção à ação transformadora – Lia Diskin e Laura Roizman

Resenha

Partindo do princípio de “respeito ao diferente e admiração pela diversidade”, como sustenta a pedagogia freireana,
apresentaremos de forma teórica e prática as bases da Cultura de Paz para a vida cotidiana, seja no seio familiar, escolar ou
profissional. O programa das Nações Unidas, junto com a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustável (ODS) são
unânimes em apontar a necessidade de erradicar a pobreza, as desigualdades sociais e, para tanto, oferecer uma educação de
qualidade que viabilize convivência saudável entre saberes e fazeres, tradição e inovação, natureza e cultura, despertando um
senso de pertencimento ao macroprojeto Vida que se regenera nas entranhas da Mãe Terra.

Link https://www.youtube.com/watch?v=IOEsLw-fXDU

https://www.youtube.com/watch?v=Rkz5P0z-yl0
https://www.youtube.com/watch?v=IOEsLw-fXDU


PROGRAMAÇÃO DO DIA 22/09/2022
TARDE - 15h30

Palestra com Acessibilidade em Libras

Espaço de investigação como potência – Stela Barbieri

Resenha

Todo espaço é um convite que traz implicitamente valores e narrativas. Qual a qualidade dos espaços que propomos como
contexto de aprendizagem? Que aproximações espaciais geram certos movimentos indagadores? Como podemos colocar os
materiais para criar engajamento dos corpos? Que perguntas vamos propor que gerem curiosidade para nós e para as crianças
em experiências de aprendizagens? Como  criar espaços que permitam a cada um fazer suas próprias escolhas e investigações?

Link https://www.youtube.com/watch?v=wXCf5kIsuNk

Palestra com Acessibilidade em Libras

Neurociência do aprendizado: como o cérebro aprende – Renato Arruda

Resenha Como a diversidade impacta o ensino e aprendizado dentro de sala de aula. Como facilitar a aferência, processamento e
armazenamento da informação para promover uma melhor referência do aprendizado.

Link https://www.youtube.com/watch?v=-YKQVoh867g

Palestra sem Acessibilidade em Libras

Escola de todos, com todos e para todos: invenção de tempos, espaços e materialidades no desenvolvimento de práticas
inclusivas – Carla Mauch e Guacyara Labonia

Resenha
Pensar uma escola que acolhe a todos exige que inventemos novas formas de ser professor e fazer escola, onde os tempos, os
espaços e as materialidades possam ser subvertidos. Neste sentido, o planejamento e o desenvolvimento de práticas pedagógicas
acessíveis e diversificadas tem sido um dispositivo potente nestes processos.

Link https://www.youtube.com/watch?v=-L2EhnoqS3U

https://www.youtube.com/watch?v=wXCf5kIsuNk
https://www.youtube.com/watch?v=-YKQVoh867g
https://www.youtube.com/watch?v=-L2EhnoqS3U


PROGRAMAÇÃO DO DIA 22/09/2022

NOITE - 19h

Palestra com Acessibilidade em Libras

Literatura das ruas – Sérgio Vaz

Resenha
A palestra trata da importância da literatura na vida das pessoas e apresenta um bate-papo sobre a trajetória e carreira do poeta
Sérgio Vaz, co-fundador do Sarau da Cooperifa.

Link https://www.youtube.com/watch?v=ShrO-jnNgIc

https://www.youtube.com/watch?v=ShrO-jnNgIc

