Instituto Superior de Educação Pró-Saber
Oficina: O papel dos jogos na construção do conhecimento
(3h)
Professoras: Cinthia Peixoto Vieira, Danielle Goldsztajn e Lais
Machado

Coordenação: Dra. Ana Celina Vasconcellos
Ementa: Através do jogo, a criança/o jovem pode olhar para si mesma/o, construir a
sua
relação com o outro, transformando o conhecimento e sendo
transformado por ele. Os jogos podem oferecer ferramentas que
propõem a ressignificação de suas ações diante do objeto e possibilidades para novas
formas de organização.
Objetivo Geral: Promover um espaço de conversa sobre a ludicidade e a prática do
jogo no fazer psicopedagógico nas diversas fases do desenvolvimento infantil.
Objetivos Específicos:
● Refletir com os participantes sobre fundamentos teóricos quanto à importância
da dimensão lúdica de jogar na clínica psicopedagógica;
● Dar um passeio, na prática, por vários jogos que podem promover a construção
do conhecimento e o desenvolvimento de competências relacionais e
contextuais;
● Pensar sobre os jogos e as particularidades da ação da criança em cada etapa do
desenvolvimento infantil.
Público alvo: profissionais de psicopedagogia e áreas afins.
Data de realização: 17 de setembro de 2022 - sábado
Carga horária: 3 horas
Horário: 9h às 12h
Local: Pró-Saber - Largo dos Leões, 80 - Rio de Janeiro - RJ
Sobre as professoras:
Cinthia Peixoto Vieira (Psicopedagoga Clínica, Terapeuta de Família relacional
sistêmica, Orientadora Profissional e de Carreira)
Danielle Goldsztajn (Psicopedagoga Clínica, Terapeuta de Família relacional
sistêmica)
Lais Machado (Psicopedagoga Clínica)
Investimento: R$ 90,00 (noventa reais) à vista

Orientações para inscrição:
● Inscrição a ser preenchida on-line em Ficha de Inscrição
● Canais de Pagamento:
❖ Depósito bancário no Banco Itaú (341), ag. 0389, cc: 06231-6,
CNPJ: 68586957/0001-03
❖ PIX para prosaber@prosaber.org.br
❖ Cartão de crédito ou débito: Aceita-se pagamento com cartões de crédito
Visa ou Mastercard. A operacionalização do pagamento por cartão
(crédito ou débito) deverá ser realizada na Secretaria do Pró-Saber, em
horário agendado através dos nossos canais de contato.
❖ Envio do comprovante de pagamento para o e-mail
prosaber@prosaber.org.br

Observações:
● As inscrições serão realizadas até o dia 14 de setembro de 2022.
● A inscrição somente será confirmada mediante a apresentação do comprovante
de pagamento, conforme orientações para inscrição acima.
● A realização da oficina está sujeita à quantidade mínima de
alunas/os.
● Vagas limitadas!
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