
 

 

WEBINÁRIO ANA(S) 

Datas: 24, 30 e 31 de agosto, às 19h30 

Coordenação: Professora Márcia Ambrósio (UFOP) 

O Webinário Ana(s) é uma ação do curso  de  extensão  
O Corpo Brincante, os jogos e o e-Portfólio como 
Processo Educativo (PROEX), articulada com as 

disciplinas de Didática e Educação do Corpo e do Movimento (DEETE).  
Confira a programação detalhada no folder do Webvento. 

1º WebEncontro – Ana(s): 24 de agosto (3ª feira), às 19h3o    

Sensibilização: No primeiro WebEncontro,  intitulado de Ana(s),  vamos homenagear as pessoas que perderam a vida na 
pandemia causada pelo novo coronavírus. A intenção é expressar nosso luto  em forma de prosas, versos, passos de dança, 
músicas, depoimentos, comentários de especialistas etc.. Em um palco virtual, composto de diferentes atos – inauguraremos um 
local para  nossas "oferendas” afetivas – registrando os sofrimentos, as variadas formas de luta pela vida e as formas de 
esperançar. 

Homenagens:  Às Ana(s), às Maria(s), às Rita(s), às Eva(s), ao(s) José(s), ao(s) Davi(s), às Pedagogas, às mulheres e homens da 
cidade, da roça,  da ciência, das artes, da educação, do mundo...  

Transmissão: Canal do YouTube Márcia Ambrósio (ative o sininho) 

Link de transmissão: https://youtu.be/wLOT1KZAqvQ 

Programação 

Em cena: Memórias, poemas, prosas, versos, músicas, danças, análises e muitas emoções – de um afeto que nos afeta. 

1º ato: Homenagem in Memoriam à Ana Carolina 

                Oferendas iniciais: Warley Henrique (Músico e compositor) e Evandro Heringer (Artista Popular) 

Depoimentos/poema/carta/vídeo etc. dos(as) amigos(as) de infância da Ana 

 Leitura das memórias Infantis  de Ana Carolina  - Luciana Santo Cruz (UFOP) 

Curta-metragem  

 Poema de Estela de Lima Silveira - (Professora da Ana na Educação Básica e Secretária de Educação de 
Areado(MG). Declamação: Mara Helena Lopes Ferreira - curadora do Museu Monsenhor Faria Areado(MG). 

 Banda Maestro Nicanor Vieira - Regida pelo Maestro Denilson Bianchini - Areado(MG). 

Cartas 

 Carta de uma amiga de infância de Areado(MG)  - Laisa Laisa Ferreira Leite Resende 
(Leitura: Professora Rita Lages - DELET) 
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 Carta de uma amiga do curso de Pedagogia – PAP de Alterosa/UFOP - Lilian Mara de Oliveira 
(Leitura: Professor Hércules Corrêa Tolêdo - UFOP) 

             Depoimentos dos(as)docentes (DEETE/ UFOP ) 

 Inajara de Salles Vianna Neves - Professora e Coordenadora do Curso de Pedagogia (DEETE/UFOP) 
 Wanderson Sidcley Corrêa – Tutor a distância (DEETE/UFOP) 

2º ato 

Poema, poesia, mensagens em homenagem às vítimas da Covid 19 

 Poema em vídeo: Nuno Arcanjo (Poeta e empreendedor – BH) 
 Leituras: Professora Rita Lages (DELET),  Professor Hércules Corrêa Tolêdo(DEETE), Professora Márcia Ambrósio 

(DEETE) 

3º ato 

                 Os lutos - Covid 19 nas diferentes nas vozes 

 Cristiana Lobo (Psicóloga e Psicopedagoga) 
 Evaristo Magalhães (Psicanalista) 
 Rita Lages (Professora e escritora – DELET) 

4º ato  

                 Lutando pela vida  e buscando imunidades nas artes, nas atividades físicas, na fé, na meditação etc. 

 Evandro Heringer (Artista popular e músico) 
 Warley Henrique (Músico e compositor) 
 Guidá (Grupo de Dança Anjos D’Rua) 
 Márcia Ambrósio (Ciclismo -  Mulheres Libertárias) 

5º ato 

                 Poeme-se 

 Professora Rita Lages ( DELET),  Professor Hércules Corrêa Tolêdo(DEETE) 

6º ato  - Fechando as cortinas “oferendas finais” 

 Todes participam com reflexões relâmpagos  
 Vozes e dança:  Warley Henrique, Evandro Heringer e Guidá 

Programação (síntese) 

O Webinário será composto de três WebEncontros nos dias 24, 30 e 31 de agosto de 2021. Para que você possa se organizar 
e  não perder nenhuma atividade, confira a programação detalhada no folder.  

              1º  WebEncontro – Ana(s): 24 de agosto (3ª feira), às 19h30   

              2º  WebEncontro:  Escre(Vidas) discentes e a educação pelo afeto - 30 de agosto (2ª feira), às 19h30 



 

 

        3º WebEncontro: Pedagogia da vida e a alegria de ensinar -  31 de agosto (3ª feira), às 19h30  

A lista dos(as) convidados(as) e os detalhamentos do 1º, 2º e 3º WebEncontros serão disponibilizados na sala virtual  da 

UFOP ABERTA e nas Redes Sociais. 

Público: estudantes e docentes da UFOP, estudantes e docentes de outras IES, docentes da Educação Básica e outros(as) 
profissionais interessados(as). 

Inscrição para certificado: 

1º passo: Entre no site da UFOP ABERTA, usando o navegador Mozilla Firefox. Clique no link 
https://moodle.aberta.ufop.br/login/signup.php e preencha os campos indicados. Atenção! Você receberá a confirmação da 
criação de sua conta pelo e-mail que usou para fazer o cadastro. Caso não receba a confirmação do procedimento após 24 
horas, verifique a caixa de spam e,  se não houver a confirmação,  entre em contato com ufopaberta@ufop.edu.br, e informe 
seus dados. 

2º passo: Depois de ter sua conta de acesso criada (login), e se inscrever no Webinário Ana(s), você deve clicar no link 
https://moodle.aberta.ufop.br/enrol/index.php?id=71  (fazer seu login e confirmar sua autoinscrição). 

Sobre o certificado do WebEvento:  O Certificado do Webinário Ana(s) será de 15 horas e emitido pelo(a) próprio(a) 
participante, após a finalização das ações, de acordo com a orientação disponível na sala virtual do Webinário. 

Equipe 
 
Monitoras de extensão 
 

Regiane Malosto de Oliveira Batalha   
Luciana Santos Cruz 
                                              

Colaboradores(as) 
 

Wanderson Sidcley Corrêa (DEETE) 
Cleunice Márcia Silveira (DEETE) 
 

Apoio técnico: Plataforma da UFOP ABERTA 
 
              Guilherme José Anselmo Moreira (CEAD/UFOP) 
  
Webconferência 
 
               Gilberto Mota e Roger Davison Bonoto (CEAD/UFOP) 
 
Realização 
 

 Pró-Reitoria de Extensão (UFOP) 
 Departamento de Educação e Tecnologias (DEETE) 
 Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia (EAD) 
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