
 

 

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 webevento. 

3º WebEncontro: Pedagogia da vida e a alegria de ensinar  

Data/horário: 31 de agosto (3ª feira), às 19h30  

Transmissão: https://youtu.be/nOG5kxRQwFs 

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). 

Índices dos contos e convidados(as):  

Ensinar a alegria (Dr. Lucas Victor Silva -UFRPE) 

Escola e sofrimento  –  Rede Municipal de Educação de Várzea da Palma/MG) ( Prof. Antelmo Caetano dos Santos 

Boca de forno (Profa. Sandra Beline – Rede Municipal de Educação de  Barueri/SP ) 

O sapo   (Me. Matheus Guimarães UEMG) 

O carrinho (Profa. Karla Marques  - Rede Municipal de Educação de Itabirito/MG) 

Sobre vacas e moedores   (Profa. Jeannete Lima – Pedagoga e psicopedagoga em Esplanada/BA)

Eu, Leonardo (Dr.  Lucas Victor Silva -UFRPE)

Lagartas e borboletas   (Profa. Denisse  Sousa – UNA de Bom Despacho)

Bolinhas de gude  e Um corpo com asas (Dr.  Alexandre Gomes – UFMG/PBH) 

Tudo o que é pesado flutua no ar  e as As Receitas (Dr.  Cláudio Eduardo Resende Alves - UFMG/PBH) 

A lei de Charlie Brown  e Ensinar o que não se sabe  (Dra. Márcia Ambrósio – DEETE/ UFOP)

https://youtu.be/nOG5kxRQwFs


 

 

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 19h45 

              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 e realização: 
Monitoras de extensão 

Regiane Malosto de Oliveira Batalha   
Luciana Santos Cruz                                              

Colaboradores(as) 
                Matheus Guimarães – UEMG Unidade Cláudio 

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), FAPEMIG. 
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