
  

 

PLANO MEDIAÇÃO/OFICINA/CURSO NO MAMAM 

I. Dados  

Titulo 
Workshop: Contando os Contos 

Rítmicos: A importância dos contos  

como prática  educativa em 

educação infantil. 

 

Ministrante (s) 
Joana Silva, Lucidalva Souza e 

Matahari. 

Carga horária 

 

Tempo estimado por oficina: 2h00. 

 

Público-alvo e faixa etária 
 
 

Pais, Professores em Educação 
Infantil e Estudantes de Pedagogia. 

Período de realização da oficina/curso 

 

Dia: 25/3/2017 

Local de realização da oficina/curso 

 

(   x  ) Pátio Mamam 

(   x  ) Auditório Mamam 

(     ) Ao redor do museu (em outros locais) 

 

Horário da oficina/curso 
13h30 às 15h30 (Workshop) 

15h30 às 16h00 (Lanche Solidário) 

Quantidade mínima e máxima de 

participantes  

Mínimo: 20 (Pessoas) 

Máximo: 40 (Pessoas) 

Valor da inscrição 
Contribuição Sugerida: R$ 30,00 

Dados da conta para depósito das 
inscrições 

Caixa Econômica:  

Nome: Joana Maria Ferreira da Silva 

Agência: 1294 – Conta Poupança: 

32419-6 

Contato: 

waldorfbeijaflorolinda@gmail.com 

Observação: Favor enviar 

mailto:waldorfbeijaflorolinda@gmail.com


comprovante de inscrição por e-mail 

 

Breve currículo do ministrante 

 

 

Lucidalva Souza: Pedagoga, Artesã e 

Professora em Formação na 

Pedagogia Waldorf. 

Matahari: Artesã, Massoterapeuta e 

Reikiana. 

Joana Silva: Psicóloga, Terapeuta 

Comunitária, Especialista em Saúde 

Mental e Psicossocial, Reikiana, 

Conselheira da Mulher e da Cidade 

do Recife e Professora em Formação 

na Pedagogia Waldorf. 

Release da oficina/curso para divulgação 
do Mamam 

 

 

Em anexo. 

Obs: Anexe ao e-mail o flyer de divulgação da oficina contendo informações básicas, para a divulgação do museu. 

Obs2: 10% do valor total de inscrições devem ser revertido para a realização de oficinas e  ações gratuitas do 

Educativo Mamam que serão oferecidas durante o primeiro semestre de 2017. 

II. Plano de Trabalho  

Conteúdo programático (em tópicos identifique sua ementa):  

Contando os Contos Rítmicos: A importância dos contos como prática  educativa em educação infantil. 

  

Objetivos (gerais e específicos):  

Objetivo Geral: Promover uma vivência sobre a importância dos contos rítmicos 

como prática educativa em educação infantil. 

Objetivos Específicos: Promover aos participantes uma prática educativa em 

contos rítmicos. Desenvolver uma reflexão sobre a importância dos contos no 

processo ensino-aprendizagem na educação infantil, como ferramenta para a 

construção do desenvolvimento moral e afetivo das crianças, despertando nos 

pequenos a capacidade imaginativa. 



 

 

 

 

Metodologia: Ritmo, Verso do dia, Contos Rítmicos, Workshop, roda de conversa e 
lanche solidário. 

 

 

 

 

 

 

Recursos didáticos oferecidos pelo ministrante:  

Usaremos Datashow, Caixa de som e Contos Rítmicos (inspirados na Antroposofia 
e Pedagogia Waldorf). 

 

 

 

 

 

 

Recursos e materiais a serem pedidos ao museu:  

Estrutura física (Pátio do Mamam e Auditório), aparelhos de multimídia, mesas e 
cadeiras (lanche Solidário), bebedouro e o garrafão (Água Mineral) e os Bancos do 
Pátio. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Plano de ensino (especifique detalhadamente na tabela o seu plano de ensino dia-a-dia): 



* Caso haja Coffee Break, o ministrante precisa informar ao Educativo para a orgaização 

 

Horários Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 


