
LISTA DAS OFICINAS

ATENÇÃO!!!! 
A INSCRIÇÃO NA OFICINA SERÁ NO ATO DO CREDENCIAMENTO POR ORDEM DE 

CHEGADA ATÉ FECHAR O NÚMERO DE VAGA PREVISTA. 

1- Possibilidades metodológicas tendo o futebol como elemento cultural
 
Entender  o  futebol  como elemento  cultural;  Demonstrar  a  importância  do  futebol  nas  diversas 
manifestações do cotidiano; Subsidiar a construção de metodologias de intervenção; Realização de 
atividades práticas.

Ministrantes:
Luiz Gustavo Braga Gomes 
Marcos de Abreu Melo 
Minas Gerais

Número de vagas: 30 pessoas. 

2- Pac-man e outros games: estratégias metodológicas de inserção dos jogos eletrônicos na 
Educação Física Escolar. 

A proposta  consiste  em experimentar  diversos  jogos  eletrônicos,  desde  o  seu  surgimento  até  a 
atualidade,  articulando  com  possibilidades  de  atualização  dessa  experiência  em  uma  prática 
corporal educativa, tanto para a Educação Física escolar quanto para outros espaços de educação 
não-formal.  A incorporação  dos  jogos  eletrônicos  pela  escola  constitui  prática  que  evidencia  a 
porosidade entre o “real” (atual) e o virtual, entre outras dicotomias. A relação entre elementos, 
tidos  historicamente  como  opostos,  são  evidenciados  e  esse  diálogo  tem se  mostrado  bastante 
produtivo e criativo, por meio de experiências de apropriação dos espaços a partir da destes jogos, 
recriando-os.  Dessa forma, proponho a oficina “Pac-man e outros games” no III  Congresso do 
CBCE (Sudeste) a partir da experiência virtual com diversos jogos eletrônicos em diálogo com 
algumas  práticas  corporais  tradicionais,  como jogos  e  brincadeiras  populares  (caça  ao  tesouro, 
rouba-bandeira, jogo da amarelinha), apostando nos hibridismos típicos da contemporaneidade. Esta 
proposição encontra terreno fértil neste evento, ao criar um espaço de diálogo interdisciplinar, ao 
tecer relações entre a educação, a cultura e as novas mídias. 

Ministrante 
Juliana de Alencar Viana
Minas Gerais

Número de vagas: 20 pessoas. 

3- Rape Skipping 
O Rope Skipping é uma atividade física que tem por base o pular corda,  utilizando-se de uma 
diversidade  de  saltos,  elementos  acrobáticos,  manejos  com  a  corda,  assim  como  das  infinitas 
combinações  de  elementos  e  habilidades,  do  sincronismo  dos  saltadores  e  destes  com  a 
música. Uma das características deste esporte é a facilidade de sua prática, pois não há restrições 
quanto à idade, sexo, peso e, além disso, pode ser usado qualquer tipo de corda, tornando-o bastante 
acessível.



Ministrante:
Juliana Cristina Barandão

São Paulo

Número de vagas: 20

4- Brincadeiras e Expressão corporal: Problematizando Gênero e Sexualidade nas aulas 
de Educação Física

A oficina abordará as problemáticas de gênero e sexualidade nas aulas de Educação Física, 
incitando os participantes ao debate e a desconstrução das naturalizações e pré-conceitos 
inicialmente através de uma breve discussão teórica, em segundo o debate depois de um 
filme  curta  metragem,  e  por  últimos  de  dinâmicas  que  envolvem brincadeiras.  A partir 
dessas atividades, visamos sensibilizar e ao mesmo tempo instrumentalizar os participantes 
para  o  trabalho  com  gênero  e  sexualidade  nos  diversos  espaços  pedagógicos  de  um 
profissional de Educação Física.

Ministrante:
Sergio Abud
Rodrigo Lemos Soares
Rosana Pena de Sá

Rio de Janeiro

Número de vagas: 30

5- Técnica de Klan Viana
A Técnica Klauss Vianna tem como base a consciência do movimento no estudo da anatomia no 
próprio  corpo,  com  o  objetivo  de  promover  o  alinhamento  ósseo.  O  professor  enquanto 
facilitador propõe exercícios específicos para desenvolver:

-a atenção ao corpo presente, 
- o reconhecimento das possibilidades de movimento das articulações, 
- a percepção do peso do corpo e seu uso adequado aliviando tensões desnecessárias ao 
movimento estudado,
- o apoio ativo para liberar espaço nas articulações na pausa e no movimento,
- o eixo do corpo.

Ministrante:
Jóice Curvelano Freire

São Paulo

Número de vagas: 20



6- Colônia de Férias: um campo de intervenção no lazer

A proposta consiste discutir a Colônia de Férias como um campo de intervenção no lazer a partir do 
(re)conhecimento da sua história no Brasil, das suas possíveis intencionalidades pedagógicas e do 
perfil do profissional que vem atuando nesse espaço. Além disso, apresentaremos uma proposta de 
organização, execução e avaliação de uma colônia de férias.

Ministrantes:
Carla Augusta Nogueira Lima e Santos  
Karine Barbosa de Oliveira 
Poliana Ribeiro Bretas 

Minas Gerais

Número de vagas: 30

7- Introdução à Ginástica Geral

Vivências relacionadas à  Ginástica Geral abrangendo os aspectos  ligados ao ritmo,  composição 
coreográfica e uso de materiais não-tradicionais.

Ministrante:
Ana Paula Endlich Pereira Bastos, Ariadni Reis Jacob, Deonato Feltz Júnior, Lígia Maria Correa e 
Vanessa Brito Cândido.
Espírito Santo

Número de vagas: 30

8-  Jogos e Brincadeiras com bola: “Nem sempre ganhando nem sempre perdendo, mas ...  
aprendendo a jogar”. 

A ação do jogo na formação do aluno - Brincando de aprender ou aprender brincando?; 
Construção de Jogos; Refletindo sobre os jogos com bola na educação básica; Aplicação de 
recursos alternativos no ensino ao desporto;  Pequenos e grandes jogos com bola para o 
aprendizado dos fundamentos esportivos; Jogos de Passar, Arremessar, Quicar, Rebater e 
Chutar. 

Ministrante:
Edson Farret
Rio de Janeiro

Número de vagas: 30

9- Atividade física para pessoas com deficiência

Terminologias,  causas,  características e classificações dos diferentes tipos de deficiência. 
Histórico  das  atividades  físicas  adaptadas.  Paraolimpíadas  e  Olimpíadas  especiais. 
Adaptações de jogos e esportes, possibilitando a reflexão crítica acerca da atividade física 
adaptada e auxiliando os profissionais que atuam na área.



Ministrante:
José Eduardo Siqueira 
Rio de Janeiro

Número de vagas: 20

10-Metodologia da Educação Física Escolar: Educação Infantil e 1º segmento do Ensino 
Fundamental

Aspectos metodológicos da Educação Física Escolar para a Educação Infantil e para o 1º Ciclo do 
Ensino  Fundamental;  Análise  de  propostas  curriculares  para  a  Educação  Física  Escolar  neste 
segmento;  Formação profissional,  Diretrizes  Curriculares,  PCNs,  Temas  Transversais  e 
Avaliação na Educação Física Escolar.

Ministrante:
Alexandre Augusto Cruz de Oliveira  
Rio de Janeiro

Número de vagas: 30


