
INSTITUTO EQUIPE 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

13/08/16 

 

14h Abertura 

Responsáveis: educadores nas salas das Oficinas  

Oficina I: Conexão e improviso sonoro 
Coordenação: Chá de Arte - Gustavo Moreno, Tereza Romitelli, André Rosa e Elisa Bacellar 
Objetivo: Estimular a atenção no presente e a conexão entre os participantes. Estimular a 
criação de paisagens sonoras.  
Sala: multiuso 
 
Oficina II: Mediação e Invenção 
Coordenação: Era Outra Vez – Ana Paula Lescano e Laura Lisboa 
Objetivo: Mostrar as diferenças entre a leitura e a mediação de leitura de um livro, utilizando 
recursos de diferentes linguagens artísticas inspirados nas histórias escolhidas.  
Sala: 11 
 
Oficina III: Caça ao folclore 
Coordenador: OBA! terça-feira – Caike Tunis, Eduardo da Silva, João Araium 
Objetivo: Resgatar de forma lúdica o folclore brasileiro, trazendo o repertório de brincadeiras 
do OBA! de forma adaptada, unindo e fazendo releituras de brincadeiras tradicionais e atuais 
Sala: 13 
 
Oficina IV: Sala das sensações 
Coordenador: OBA! quarta-feira – Maria Beatriz Guimarães e Júlia Pontes Brasileiro 
Objetivo: Criação do coletivo. O que podemos descobrir juntos? 
Mostrar as possibilidades de explorar o estimulo de sentidos e sensações nas atividades com 
as crianças. Criação de jogos e adaptação das atividades para diferentes faixas etárias. 
Sala: 12 
 
15h 
 
Oficina I: Conexão e improviso sonoro 
Coordenação: Carolina Bueno, Beatriz Guedes, Sophia, Rafael Passos 
Objetivo: Estimular a atenção no presente e a conexão entre os participantes. Estimular a 
criação de paisagens sonoras.  
Sala: multiuso 
 
Oficina II: Mediação e Invenção 
Coordenação: Era Outra Vez – Aurora Susigan e Caio Pompeu 
Objetivo: Mostrar as diferenças entre a leitura e a mediação de leitura de um livro, utilizando 
recursos de diferentes linguagens artísticas inspirados nas histórias escolhidas. 
Sala: 11 
 
 



Oficina III: Caça ao folclore 

Coordenador: OBA! terça-feira – Cecília Fonseca, Lara Carvalho e Laura Slater  

Objetivo: Resgatar de forma lúdica o folclore brasileiro, trazendo o repertório de brincadeiras 
do OBA! de forma adaptada, unindo e fazendo releituras de brincadeiras tradicionais e atuais 
Sala: 13 
 
Oficina IV: Sala das sensações 
Coordenador: OBA! quarta-feira – Luna Birelli, Marina Cartum e Maria Beatriz Rosa  
Objetivo: Criação do coletivo. O que podemos descobrir juntos? 
Mostrar as possibilidades de explorar o estimulo de sentidos e sensações nas atividades com 
as crianças. Criação de jogos e adaptação das atividades para diferentes faixas etárias. 
Sala: 12 
 
16h00 – 16h15 - Lanche 
 
16h15 – 17h – Socialização e encerramento - Ginásio 
 


