Seminário OCUPAÇÂO CRIANÇA
Para quem acredita e se encanta com o potencial infantil. Venha fazer parte
dessa mobilização!
Evento Gratuito-Vagas Limitadas
Dia 7 de novembro – 13:30h - 17h30
Auditório UNIBES: Rua Oscar Freire, 2500 – Sumaré \São Paulo – ao lado da
Estação de Metrô - Linha Verde.

Programação
13:30- 14:00 – Abertura –Bruno Assami - UNIBES /parceiros/Instituto Avisa Lá
Avisa Lá que aqui tem Ocupação Criança
Passei a ouvir, observar e conhecer mais as crianças
14:00- 14:05- Apresentação- Silvia Pereira de Carvalho
14:10-14:25- Viagem ao espaço- Caroline da Costa Cardoso- Uruguaiana-RS
14:25-14:40- É ovo de quê? - Lindalva Isabel da Silva Borges- São Paulo-SP
14:40 – 15:10- Reflexão comentada- Silvana Augusto
Do infinito do espaço ao interior de um ovo. O olhar das crianças para o mundo
e o nosso olhar para as crianças
Silvana Augusto – Filosofa educadora de crianças pequenas e de adultos que
trabalham com elas. Mestre e agora Doutoranda pela USP-SP sempre pesquisando
para conhecer ainda melhor o pensamento infantil. Tem muitas publicações sobre
educação infantil.
Gestão - Formando para a mudança
15:10 -15:15- Apresentação- Silvia Pereira de Carvalho
15:15 -15:30- Arte de criança: é bom ou não é? Elianii Ragonha -São José do Rio
Preto- SP

15:30- 15:45- Brincadarte - Antonio Norberto Martins- São Paulo-SP
15:45- 16:15- Reflexão comentada Silvana Augusto
Gestores que apostam na Arte para mudar a prática de suas escolas

Gestão – Como favorecemos o protagonismo infantil
16:15-16:20 -Apresentação- Silvia Pereira de Carvalho
16:20-16:35 - Pequenos Conselheiros: grandes ideias -Marcia Covelo Harmbach- São
Paulo-SP
16:35- 16:50- Reflexão comentada- As delícias e os desafios de ouvir as crianças
Cisele Ortiz- Psicóloga que abraçou a educação de crianças pequenas desde sempre
e não mede esforços em sua defesa. Atua desde o chão das unidades educativas e é
professora de atuais e futuros professores, formadoras de gestores, escreve livros,
artigos e vigia com compromisso as políticas públicas de educação.
16:50 -17:10- Perguntas 17:10 as 17:30- Café de encerramento

Site: ocupacaocrianca@avisala.org.br

