REGIONAL SOROCABA
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo
Rua da Penha, 652 sala 05 – Centro – Sorocaba - SP
Fone: (15) 3231-8459 e-mail: sorocaba@sieeesp.com.br
JOGOS NA ALFABETIZAÇÃO INICIAL
- AQUISIÇÃO DO SISTEMA ALFABÉTICO DE ESCRITA
19 de maio de 2018, das 9h às 18h - C.H. 8 horas
LOCAL: Av. Dr. Eugênio Salerno, 60 – fundos - Bairro Santa Teresinha. Em frente à farmácia
ONOFRE. Ao lado da UNISO Campus Seminário.
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 Luiza, até dia
15/05/2018, pelo e-mail sorocaba@sieeesp.com.br ou pelo telefone 015-3231-8459, das
13h às 17h, e confirmadas até o dia 16/05/2018.
Escolas sócias enviar o CÓDIGO. (VAGAS LIMITADAS).

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.
ARIANA COELHO RODRIGUES ROCHA – Formada em Pedagogia plena com extensão
universitária em Formação de coordenadores pedagógicos pela PUC/COGEAE-SP . Trabalha
na área de Educação há mais de 38 anos. Passou por todas as vertentes da profissão (auxiliar
de classe, professora, coordenadora pedagógica e diretora de escola) Foi consultora do MEC
na implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais e Referenciais para Educação Infantil.
Foi colaboradora da elaboração do documento Introdutório do PROFA- Programa de
professores Alfabetizadores / MEC. Nos últimos 24 anos, presta consultoria para Sistemas de
Ensino, Redes públicas e particulares. Trabalhou na Comunidade Educativa CEDAC por 9 anos
como formadora de professores, coordenadores, supervisores e diretores nos Estados do Pará
e Espirito Santo e no CENPEC em Tocantins. Foi também formadora de Orientadores de
Estudos do SISPACTO pela UNICAMP e atualmente está como formadora de Coordenadores
Locais pela UFSCAR.
SÍNTESE: Jogar é uma forma de aprender? É possível de fato aprender enquanto se joga?
Quais conteúdos de alfabetização podem ser abordados através desta estratégia? Os jogos
possuem um grande valor educativo pelo seu aspecto lúdico e dinâmico.
Cabe ao professor interpretar o jogo como uma situação de aprendizagem, planejando
intervenções adequadas, produzindo materiais específicos para cada momento da turma.
Estaremos dando ênfase para:
• “O que significa estar alfabetizado?”
• A importância do trabalho com os jogos na alfabetização inicial para aquisição do
sistema alfabético e desenvolvimento do letramento
• Modelos de jogos a serem utilizados para ajudar no processo de aquisição do sistema
de escrita.
• Oficina de confecção de jogos para alfabetização inicial.
MATERIAL: Caneta hidrocor, tesoura, cola, cartolina, papel cartão (pode ser pedaços já
cortados a serem reaproveitados), jornais de supermercados e tudo o que a sua criatividade
indicar que pode ser utilizado para a confecção de um jogo. Vir com roupa confortável.
PÚBLICO-ALVO: Educadores que atuam na Educação Infantil e séries iniciais de
alfabetização; coordenadores e diretores; demais interessados.

