REGIONAL ARAÇATUBA
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo
Rua: Oscar Rodrigues Alves, 55 - 9º andar – sala 9.4 - Centro - Araçatuba
Fone/Fax (18) 3623-1168

CAMINHOS PARA CÁLCULO MENTAL NAS SÉRIES INICIAIS
OFICINA: JOGOS NA MATEMÁTICA
10 de março de 2018, das 8h às 17h30 – C.H. 8 horas
LOCAL: Av. Brasília, 1775 – Hotel Riviera
TAXA: As escolas em dia com o Sieeesp são isentas de pagamento. Para demais
interessados o custo será de R$ 150,00 por inscrição.
As inscrições deverão ser feitas com Hyanara até dois dias anteriores da data do curso
pelo telefone (18) 3623-1168 ou pelo e-mail aracatuba@sieeesp.com.br 8h às 17h.
SOMENTE 35 VAGAS

OBS: Haverá tolerância de no máximo 10 minutos para eventuais atrasos. O NÃO
COMPARECIMENTO gera SUSPENSÃO DE 60 DIAS. Não será efetuada a entrega de
certificado a quem não permanecer até o final do curso.
YARA M. HADER RODRIGUES: Pedagoga (1985), Psicopedagoga (INPG 2003),
Arteterapeuta Junguiana (INPG 2008). Atuante em clínicas e consultório particular
desde 2005, atendendo crianças, adolescentes e adultos com distúrbios de
aprendizagem. Professora de Fundamental e Voluntária em Projetos Sociais em
Arterapia e Alfabetização de Adultos.
SÍNTESE: Subsidiar os educadores na elaboração de opções de trabalho com Cálculo
Mental nas Séries Iniciais, visando atuações mais dinâmicas do aluno diante do
aprender Matemática, agilizando o trabalho cognitivo e estimulando o aluno a pensar
rapidamente na solução do problema.
Através de jogos, a Matemática pode ser aprendida facilitando a assimilação e
compreensão através do raciocínio lógico. O jogo é uma atividade privilegiada na vida
do sujeito aprendiz independente da idade e condição financeira. Assim, torna-se uma
atividade por excelência em sala de aula.
MATERIAL: Material de anotação.
PÚBLICO-ALVO: Pais, professores, coordenadores e profissionais interessados no
processo de aprendizagem da matemática para os alunos das séries iniciais.

