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Oficinas Jornada Pedagógica 2023 

 

 

1) Tintas naturais  

A Oficina “TINTAS NATURAIS” faz parte de um conjunto de oficinas 

integrantes do Projeto RESPEITAR É PRECISO e VALORIZAR 

TAMBÉM! Uma questão de justiça social e cidadania – LEI Nº 

10.639/2003 e LEI Nº11.645/2008, com o intuito de oportunizar aos 

professores, alunos e os demais membros da comunidade escolar o 

conhecimento sobre a Cultura Afro–indígena, bem como suas lutas e 

conquistas ao longo da formação social brasileira. A intensa e profunda 

conexão do Indígena com o meio ambiente, a transformação do seu 

corpo em tela expressando sua história, por meio das pinturas com 

elementos oriundos da mãe terra desperta em nós interrogações 

simples e também complexas, tais como: Por que pintam seus corpos? 

Como fazem a tinta para colorir? Qual a duração dessa pintura? Que 

materiais usam? Em qual ocasião usam as tintas? São muitas as 

indagações sobre a Cultura Indígena, então vamos trilhar um caminho 

educacional para a valorização dos povos indígenas por meio dessa 

prática. 

Ministrante:  Profª MargarethTeixeira/SMEd 

Público-alvo: Professores de todas as Etapas, Níveis e Modalidades de ensino 

Número de vagas: 40 

Duração: 1 hora                                                  
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 Será ofertada em dois momentos: 

• das 16h às 17h  

• das 17h às 18h 

 

2) Caixas de histórias para contar e encantar /NEPE 

A Oficina se propõe a realizar uma atividade teórico-prática em que os 

elementos balizadores advém de pesquisadores do campo da Educação Infantil e dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, bem como da literatura infantil, alinhados aos 

documentos oficiais vigentes. Assim, tal Oficina intenta incentivar a construção de 

caixas de histórias, e seus respectivos personagens para serem utilizadas com 

crianças, em que essas crianças tragam narrativas capazes de impulsionar a 

ampliação do repertório lúdico, imaginativo, criativo, cultural, sobretudo, para o 

cotidiano das escolas da infância.  Assim, inicialmente, será realizada uma breve 

apresentação da proposta da Oficina, bem como uma apresentação de alguns 

elementos teóricos que balizam e estruturam a organização da proposta, seguido de 

um diálogo com os participantes. Importante mencionar que algumas histórias serão 

previamente selecionadas, porém, haverá a possibilidade de outras serem incluídas.   

Posteriormente, serão organizados os grupos de trabalho, podendo ser duplas, trios, 

ou ainda outra configuração, iniciando, assim, a construção das caixas de histórias, 

com seus respectivos personagens. Para tanto, serão disponibilizadas caixas de 

sapato, papel pardo, canetinhas, tesoura, cola, feltro, palitos, botões, fitas, entre 

outros materiais.  Ao encaminhar para o final da Oficina, todos serão convidados a 

socializar suas produções com os demais participantes. 

Os participantes dessa Oficina precisam levar: 1 caixa de sapatos, botões, 

fitas, cola, tesoura e retalhos.  

Ministrante: Equipe do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação da Infância – 

NEPE/FURG 

Público-alvo: Professores da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental 

Número de vagas: 30 

Duração: 2 horas  
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3) Múltiplas linguagens nas escolas das infâncias/NEPE 

 Esta Oficina pretende oportunizar tempos e espaços para além de 

problematizar, vivenciar diferentes linguagens possíveis na infância. Neste contexto, 

entende-se por linguagens, as formas possíveis de a criança manifestar o seu 

pensamento, como por exemplo, a oralidade, a escrita, o teatro, a dança, a música, a 

pintura, entre outras. Assim, serão organizadas, em um tempo de duas horas, 

algumas estações em que os participantes deverão experienciar o contato com 

algumas linguagens e, posteriormente, expressarem-se através delas. Tais estações 

estarão organizadas em: 1- Leitura deleite; 2- Confecção de massinha de modelar; 3- 

O que minhas mãos são capazes de fazer? e 4- Brincadeiras musicadas.     

Ministrantes: Equipe do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação da Infância – 

NEPE/FURG 

Público-alvo: Professores da Educação Infantil 

Número de vagas: 30 

Duração: 2 horas  

 

4) Registro e documentação pedagógica / NEPE 

Esta Oficina busca discutir a Documentação Pedagógica na Educação Infantil. 

Partimos da compreensão que na perspectiva da pedagogia da participação a 

Documentação Pedagógica é central no processo de aprendizagem, pois permite 

observar, escutar, interpretar as experiências do cotidiano da escola da infância e 

narrar as aprendizagens vivenciadas. 

A dinâmica proposta nesta Oficina inicia com a contação de uma história que 

nos provoca a pensar sobre as vivências e a memória. Posteriormente, faremos uma 

roda de conversa sobre o que se entende por Documentação Pedagógica, sua função 

e por que a usarmos na Educação Infantil. Iremos ler e analisar dois relatos do uso 

da documentação pedagógica na Educação Infantil. Na sequência, os participantes 

serão convidados a fazerem registros de uma prática realizada em sua atuação 

profissional como uma mini vivência de documentação. Após, cada um irá apresentar 

sua documentação.  



Estado do Rio Grande do Sul  

Prefeitura Municipal do Rio Grande 

Secretaria de Município da Educação  

 

 

Obs. os inscritos nesta Oficina precisam trazer algum material, dentre eles: 

fotografias/desenhos/registros escritos de alguma prática pedagógica que tenha 

vivenciado. Sendo que podem selecionar mais de um material para essa prática.  

Ministrante:  Equipe do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação da Infância – 

NEPE/FURG 

Público-alvo: Professores da Educação Infantil 

Número de vagas: 30 

Duração: 2 horas  

 

5) Educação Ambiental em sala de aula: possibilidades e desafios - NEMA 

Um dos princípios da Educação Ambiental, exercida pelo Núcleo de Educação 

e Monitoramento Ambiental – NEMA, enfatiza a importância de compreender o meio 

ambiente de forma integral. Esta compreensão está relacionada a uma nova maneira 

de perceber a realidade, chamada de visão sistêmica. 

O objetivo dessa Oficina é desenvolver, a partir do conceito de meio ambiente, as 

potencialidades do município do Rio Grande:  seu ambiente natural, sua cultura, 

história e economia, por meio de propostas pedagógicas que possam ser 

desenvolvidas em sala de aula.  

 

Ministrantes: Maria Carolina Contato Weigert e Kamila Debian/ Biólogas - NEMA 

Público-alvo: Professoras de todas as Etapas, Níveis e Modalidades de Ensino 

Número de vagas: 60 

Duração: 1 hora  

 

Será ofertada em dois momentos: 

• das 16h às 17h 

• das 17h às 18h 

 

6) Cultura digital: o que nós temos a ver com isso? 

A Oficina tem por objetivo suscitar reflexões e discussões sobre a Cultura 
Digital, suas concepções, possibilidades e desafios. De forma dinâmica e interativa, 
promover o desenvolvimento de conceitos e práticas que podem ser explorados em 
sala de aula, inserindo a Cultura Digital nas diferentes áreas do conhecimento. 
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Ministrante: Simone Mumbach/ Editora Ática 

Público-alvo: Professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental 

Número de vagas: 30 

Duração: 2 horas  

 

7) Gisaw classroom- a sala de aula de quebra-cabeça como proposta para 

aplicação das Metodologias Ativas   

Oficina pensada para contribuir com a formação de professores que atuam nos Anos 

Finais do Ensino Fundamental.  O objetivo é despertar os sentidos para a importância 

das Metodologias Ativas no processo de aprendizagem, de forma prática, com a 

experiência do docente ao vivenciar a sala de aula de quebra-cabeça.  É sugerido 

que tenham consigo seu aparelho smartphone e fones de ouvido. 

 

Ministrante: Profª Inti Andrade da Fontoura/FTD 

Público-alvo: Professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental  

Número de vagas: 30 

Duração: 2 horas  

 

 

8) Criatividade e inovação na escola / SESI 

Os participantes desta Oficina irão vivenciar práticas “mão na massa”, 

buscando desenvolver a criatividade como prática em seu fazer diário na escola. 

Trabalhando de forma coletiva e, por meio do diálogo, irão planejar, criar, construir, 

melhorar, compartilhar e refletir a respeito da prática maker em seus Projetos. 

Atuando de forma interdisciplinar, irão desenvolver outros olhares sobre esta forma 

de potencializar o ensino e a aprendizagem nos espaços escolares. 

Uma vivência prática com ideias para desenvolver com os estudantes algumas 

habilidades e competências do século XXI, tais como: comunicação, iniciativa, 

adaptabilidade, liderança, criatividade e pensamento crítico. 

 

Ministrante: Prof Allain Beiersdorf/SESI 



Estado do Rio Grande do Sul  

Prefeitura Municipal do Rio Grande 

Secretaria de Município da Educação  

 

 

Público-alvo:  Professores dos Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental 

Número de vagas: 30  

Duração: 2 horas  

 

9) Emoções e empatia - competências socioemocionais/SEBRAE 

Objetivo de sensibilizar os participantes para protagonismo e inovação em sala 

de aula, apresentando o empreendedorismo como uma forma de ser no mundo, 

impulsionando atitudes de grande potencial para transformação de realidades locais. 

A Oficina de Emoções e empatia tem por objetivos específicos: 

- Atuar como ponto de partida para o desenvolvimento de cidadãos mais humanos, 

despertando nos estudantes a capacidade de enxergar a si próprio e aos outros como 

iguais; 

- Incentivar a construção de espaços livres para a colaboração, como forma de instigar 

a mudança mental para conexão emocional entre as pessoas;  

- Buscar desenvolver o empoderamento do professor, enquanto agente de 

transformação de vidas, trazendo para dentro da sala uma visão de acolhimento, 

compreensão e liberdade de pensamento; 

- Criar um ambiente para aprendizagem e conhecimento dos estudantes que seja 

aberto para o compartilhamento de experiências, buscando despertar emoções 

restringidas pelo modelo tradicional. 

 

Ministrante: Fabiane Malmann e Isabel Reis/SEBRAE 

Público-alvo:  Professores dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental 

Número de vagas: 30 (2 turmas) 

Duração: 2 horas  

 

Obs. Essa Oficina será oferecida em duas turmas concomitantes.  
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10) Figurinhas do Rio Grande - organização temática e instrumentalização de 

educadores 

 

A Oficina " Álbum de Figurinhas do Rio Grande" tem por objetivo promover o 

patrimônio cultural, histórico e natural do município do Rio Grande, a partir da colagem 

dos cromos e leitura das legendas dos mesmos. 

Partindo de uma roda de conversa sobre o Rio Grande, os professores participarão 

de uma aula de Educação Patrimonial de forma lúdica e divertida, que visa auxiliar a 

prática pedagógica, quando essa for direcionada à história e à cultura do município , 

como preconiza o DOCTRG. Além disto, fica evidente que podemos nos conectar 

com o conhecimento a partir de recursos que não os já tradicionalmente utilizados. 

 

Ministrante: Otroporto  

Público-alvo: Professores dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental  

Número de vagas: 40 

Duração: 2 horas  

 

11) Práticas socioemocionais e mindfulness para o autocuidado do professor  

 

Esta Oficina visa oferecer um espaço de vivência e de conexão por meio de 

dinâmicas inspiradas no Programa SEJA de Educação Socioemocional. Busca, 

assim, criar um espaço acolhedor, participativo, aberto a novas experiências, 

observando as necessidades de cada um, a gentileza, o autocuidado e a curiosidade. 

 

Ministrante:  Lisiane Milhoranza Rech/Psicóloga – Instituto Cidade Segura 

Público-alvo:  Professores dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental  

Número de vagas: 40 

Duração: 1 horas  

  

Será ofertada em dois momentos: 

• das 16h às 17h 

• das 17h às 18h 
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12) A construção coletiva do estudante da EJA 

A Oficina tem como objetivo promover aos professores um espaço de reflexão sobre 

o sujeito (estudante) que chega na EJA e um repensar sobre as suas contribuições 

na construção desse estudante.  

 

Ministrante: Prof. Dr. Sícero Agostinho Miranda/ Rede Pública Municipal de Ensino 

Público-alvo: Professores da EJA  

Número de vagas: 40 

Duração: 1 hora  

 

Será ofertada em dois momentos: 

• das 16h às 17h 

• das 17h às 18h 

 

 

13) Eu❤Cassino 

 

Visitação guiada pelos principais pontos turísticos do Cassino, o balneário 

marítimo mais antigo do país, com breve explicação sobre sua importância histórica 

e cultural. Tem por objetivo promover os sentimentos de pertencimento, preservação 

do patrimônio e amor pelo Rio Grande e suas belezas naturais. Os participantes serão 

convidados a fotografar os pontos visitados revelando, assim, seus olhares sobre o 

Balneário Cassino. 

 

Ministrante: Jovens Educadores Patrimoniais acompanhados dos professores Érico 
Costa, Rogério Teixeira , Maria do Carmo Arana e Marilda Ventura.  
 

Público-alvo: Professores de todas as Etapas, Níveis e Modalidades de Ensino  
Número de vagas:  140 vagas  
Duração: 1 hora  
 

 Será ofertada em dois momentos: 
 

• das 16h às 17h 
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• das 17h às 18h 

 

14) Fábrica Rheingantz: conectando Memórias e tecendo o futuro 

 

Visitação guiada pelas instalações da antiga Fábrica Rheingantz (oficinas, escritório, 

almoxarifado, etc.), com o objetivo de apresentar aos visitantes um pouco da história 

e do cotidiano dos operários que fizeram dessa uma das maiores tecelagens do país. 

Durante a visitação, serão mostrados alguns maquinários  e produtos, como forma de 

demonstrar o pioneirismo, visão empreendedora ( complexo fabril com moradias, 

escola, creche, ambulatório), e as tecnologias empregadas ( maquinários ingleses e 

alemães), de modo que todos se encantem e valorizem uma das mais ricas páginas 

da história riograndina.  

 

Ministrante: Vanessa Costa/ Arqueóloga-Projeto Memória Rheingantz 

Público-alvo: Professores de todas as Etapas, Níveis e Modalidades de Ensino  
Número de vagas: 70 vagas  
 

Das 16h às 18h 

 

15) Conscientização Corporal  
 
A Oficina se propõe a apresentar, de forma lúdica e prática, por meio das Ginásticas 

de Conscientização Corporal, as possibilidades de utilização dessas práticas 

corporais em todos os segmentos de ensino. Oportunizando aos professores o 

conhecimento de ferramentas para trabalhar e melhorar a percepção corporal dos 

estudantes atendidos nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino. Seguindo, 

assim, a unidade temática das Ginásticas contidas no Documento Orientador 

Curricular do Território Riograndino. É necessário que os professores inscritos nessa 

Oficina estejam preparados para realizar atividades práticas, estando trajando roupas 

apropriadas. 

 

Ministrantes: Profº  Felipe de Oliveira Motta/ SMEd, Prof. Paulo Martins ( proprietário 
do Espaço Pulo), Prof. Daniel Moraes/SMEd/ EMEF Dolores Garcia e Profª Leontine 
L. dos Santos 

Público-alvo: Professores de todas as Etapas, Níveis e Modalidades de Ensino 

Número de vagas: 60 

Duração: 1 hora  
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 Será ofertada em dois momentos: 
 

• das 16h às 17h 

• das 17h - 18h 

 
Obs. Oficina ao ar livre  

 

 


