
 

 

 

WEBINÁRIO ANA(S) 
Datas: 24, 30 e 31 de agosto, às 19h30 

Coordenação: Profa. 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). O WebEvento, focado na formação docente e 

discente, tem como objetivo refletir acerca da pedagogia da vida, do cuidado com o corpo e com a afetividade, 

(entre)cruzados com uma nova didática – com alterações nos métodos pedagógicos,  no  cultivo da atitude de respeito 

e consideração a diversidade, na organização de atividades que estimulem as singularidades dos sujeitos aprendentes, a 

autonomia e  inclusão destes. 

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

profissionais interessados(as). 

Transmissão do Webinário: Canal do You Tube da Professora Márcia Ambrósio 

Programação 

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, segue a programação detalhada.  

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

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..                      

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

No segundo WebEncontro, as experiências de vida do(as) estudantes ganharão visibilidade e motivarão o debate em 

torno da pauta inspirada em Jurjo Torres Santomé: o conhecimento, para aqueles que o possuem, se concretiza antes, 

no contexto externo e interno de quem conhece, isto é, a experiência vivida em torno do conhecimento. Nesse sentido, 

todas as experiências de aquisição do conhecimento entrecruzam crenças, aptidões, valores, atitudes e comportamentos, 

porque são sujeitos reais que lhes dão significados, a partir de suas vivências como pessoas. Traremos para o debate a 

interlocução de outros(as) pensadores(as) da educação. 

 [...] Todo conhecimento começa com o sonho. O conhecimento nada mais é que a aventura pelo mar 

desconhecido, em busca da terra sonhada. Mas sonhar é coisa que não se ensina. Brota das profundezas do corpo, 

como a água brota das profundezas da terra. Como Mestre só posso então lhe dizer uma coisa: “Conte-me os seus 

sonhos, para que sonhemos juntos! ( ALVES, 1994).* 

Aprendemos melhor em ambientes em que nos sentimos acolhidos, podemos confiar, experimentar, errar e seguir 

por trilhas diferentes. Educação é fundamentalmente encontro entre pessoas que interagem, se apoiam, 

compreendem e se ajudam. Quando criamos esse clima de confiança, é muito mais fácil desenhar estratégias 

metodológicas, sequências didáticas, formas de avaliação (MORAN, 2021). 

 



 

 

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

No terceiro WebEncontro, vamos debater a obra “A alegria de Ensinar ”, de Rubem Alves, numa interpretação 

polissêmica dos(as) convidados(as).  

Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos 

aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais.. 

(ALVES, 1994). 

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

UFOP ABERTA e nas Redes Sociais. 

Plataforma da UFOP ABERTA  

As atividades do Webinário Ana(s)  estão sendo disponibilizadas por meio de uma sala virtual, na plataforma da UFOP 

ABERTA. Esta sala virtual está preparada para autogestão dos(as) cursista(s). Para tanto, os(as) participantes, ao 

acessarem a plataforma, poderão assistir aos WebEncontros de forma síncrona ou assíncrona, como também, receber 

sugestões de textos para leituras, videoaulas e baixar os certificados. 

Inscrição 

Para participar do Webinário, poderão se inscrever todos(as) os(as) interessados(as).   

As inscrições  iniciam em 18 de agosto de 2021  e podem ser feitas a qualquer momento,  por meio da plataforma da 

UFOP ABERTA, até a finalização do Webinário Ana(s), em 31 de agosto de 2021. 

Para participar das atividades propostas, você deve criar sua conta na UFOP ABERTA, seguindo as orientações 

apresentadas nos passos indicados a seguir. 

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. 

 Os certificados serão liberados após a conclusão das atividades, conforme a seguinte orientação: 

Para baixar o certificado, o cursista deverá participar dos  três WebEncontros e realizar as atividades 

dissertativas e/ou de pesquisa previstas após cada WebConferência, de acordo com as orientações disponíveis 

na sala virtual. 
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Transmissão do Webinário: Canal do You Tube da Professora Márcia Ambrósio. 

Você pode assistir aos WebEncontros pelo canal do You Tube da Professora Márcia Ambrósio, caso não queira se 

inscrever nas plataformas virtuais. Entretanto, para receber o certificado, você deve fazer sua inscrição na sala virtual do 

Webinário Ana(s), seguindo as orientações: 

Para ser avisado(a) pelo YouTube, defina o lembrete clicando no link a 

seguir  https://www.youtube.com/c/M%C3%A1rciaAmbr%C3%B3sio depois clique em "definir lembrete", em cada 

videoconferência.  

Equipe de trabalho 

Monitoras de extensão 

 

Regiane Malosto de Oliveira Batalha   

Luciana Santos Cruz 

                                              

Colaboradores(as) 

 

Wanderson Sidcley Corrêa (DEETE) 

Cleunice Márcia Silveira (DEETE) 

 

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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AMBRÓSIO, M.; FERREIRA, E.M. O uso dos jogos de tabuleiro e do E-portfólio Brincante no processo 

educativo. Curitiba, PR: Editora CRV, 2020 (Vol. I). 
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Endereços eletrônicos para pesquisa dos produtos: E-portfólio do Corpo Brincante - www.e-corpobrincante.ufop.br 
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