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Objetivos: 
GERAL:   
Possibilitar ao aluno um conhecimento do seu corpo, numa perspectiva lúdica, 
de movimentos não condicionados que respeitem a vida e as múltiplas 
expressões para reinvenção das rotinas escolares. 
Específicos:  
Realizar vivências e reflexões para desenvolver a criatividade , a percepção do 
corpo e dos espaços de sala de aula. 
Vivenciar e refletir sobre as culturas de infância. 
Resgatar as marcas deixadas nos corpos de professores em formação. 
Re-inventar brinquedos e linguagens expressivas para trabalhar o corpo e as 
artes. 
Vivenciar e elaborar projetos pedagógicos articulando linguagens de música, 
dança, teatro, pintura, máscaras. 
  
Atividades: 
Leituras de textos e realização de seminários 
Elaborar um diário de campo que será socializado entre os colegas 
Observação das infâncias em escolas e  espaços informais 
Criar textos que articulem as vivências e as reflexões realizadas 
 
Cronograma: 
Abril discussão sobre a disciplina e feriados 
Maio 
7 de maio – criar  e refletir sobre atividades com o uso de bolas: 
individualmente, em grupos. Uso deste brinquedo de forma criativa, para além 
das atividades tradicionais. 
14 de maio – linguagens de música a cargo de Messina (al. Pedagogia) e de 
Cristina Pureza  Duarte Boéssio (aluna Dr.) 
21 de maio – reflexões sobre as vivências infantis e o lugar do brincar (texto do 
Rogério) 
27 de maio – reinventando a música para a infância, Maísa Adriane Macedo 
Leal (textos de Rubem Alves) 
 



Junho 
4 de junho – poesia  e leitura de Cipriano Luckesi TRAZER POESIAS SUAS 
OU DE OUTROS AUTORES profª Vera Maria Guadalupe Rocha 
11 de junho – Corpos,  máscaras e infância Maristani Polidori Zamperetti (profª 
escola municipal) Texto da profª Maristani)  
18 de junho – jogos teatrais brincando com os corpos  (Joelma Santos 
Castilhos) Texto Márcio Bonorino  
25 de junho – a construção de poéticas visuais na escola (artes plásticas) 
reinventando o aprender e o brincar – Letícia  Uhmann Schneider /UFSM 
 
JULHO 
2 de julho – palestra  formação docente e pesquisa   
9 de julho – Brincando de ser criança - Algaídes de Marco Rodrigues (UCPEL e 
doutoranda FaE) textos do Rubem Alves 
16 de julho – Poder  escolar 
23 de julho – Seminário com textos do Rubem Alves (apresentado pelas 
alunas) 
30 de julho/agosto – organização de exercícios, observações de infâncias e 
organização de projetos pedagógicos 
 
Avaliação: 
Ocorrerá  através de:  

 Anotações diárias no CADERNO de REGISTROS, onde constarão as 
reflexões e aprendizagem dos processos individuais, em grupo, as 
descobertas, as teorias construídas, as dúvidas, os bilhetes... 

 Trabalhos e leituras sobre as temáticas vivenciadas teorizadas na sala 
de aula 

 Elaboração de exercícios pedagógicos a serem utilizados com as 
crianças 

 Elaboração de texto reflexivo envolvendo os objetivos da disciplina, em 
especial a questão “do conhecimento do corpo, numa perspectiva lúdica, 
de movimentos não condicionados que respeitem a vida e as múltiplas 
expressões para reinvenção das rotinas escolares”. 
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