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PROGRAMAÇÃO 

04 de dezembro de 2020 (tarde) 
14:00 às 14:15 – Abertura 
Cerimonialista: Geyson Ricardo Zilch (Laprapef-Udesc) 

14:15 às 15:00 – Palestra de abertura: “Infância, 
Educação e Tecnologia: implicações e sentidos para o 
brincar” 
Profa. Dra. Geusiane Miranda de Oliveira Tocantins 
(SEEDF- Grupo Imagem – FEF/Unb) 

15:00 às 15:30 - Questionamentos enviados à 

palestrante 

Moderador: Lauriano Cecchin Warth (Laprapef-Udesc) 

 

15:30 às 17:00 – Mesa Redonda: Educação e 
tecnologias: retratos da docência na Educação 
Infantil 
15:30 às 15:50 – Marília Garcia Pinto (SME-

Biguaçu/SC) 

15:50 às 16:10 – Anderson Simas Frutuoso (SME-São 

José/SC) 

16:10 às 16:30 – Fernando Simas (SME-

Florianópolis/SC) 

16:30 às 17:30 - Questionamentos enviados à 

palestrante 

Moderadora: Caroline Vissotto (Laprapef-Udesc) 

 

04 de dezembro de 2020 (noite)  
18:15 Retomada das atividades 
18:30 às 20:00 Oficina: “Jogos, brincadeiras e 
tecnologias digitais: possibilidades educativas” 

Prof. Dr. Alan Queiroz da Costa (UPE) 
20:00 às 20:30: Questionamentos enviados ao 

palestrante 

Moderadora: Kamyla Thais Dias de Freitas (Lagesc - 

Udesc) 

 

 

CURSO DE EXTENSÃO 
Esta iniciativa fomenta a aproximação entre a 

universidade e a comunidade, na qual está 

inserida, estimulando o estudo, o debate e a 

troca de experiências entre acadêmicos e 

profissionais sobre temáticas pertinentes à 

Educação Física e áreas afins. Visa garantir e 

ampliar ações de formação continuada, 

contribuindo para a valorização e a qualificação 

profissional de futuros professores, bem como 

daqueles que se encontram inseridos no 

contexto de trabalho. 

 
INSCRIÇÕES GRATUITAS PELO LINK  

https://forms.gle/KzdSTnJ71CA3LLW2A  

até 02 de dezembro de 2020 

Os inscritos no evento receberão, por e-mail, o 

link de acesso ao Sefapef no Canal do Youtube. 

 

CERTIFICADOS 
Serão emitidos certificados eletrônicos, com carga 

horária de 10 horas-aula. No dia do evento, será 

compartilhado com os participantes o link para 

preenchimento de dados. 

ATIVIDADES 

As palestras serão transmitidas no Youtube no 

canal FOCO. Será envido, no e-mail cadastrado na 

inscrição, o link de acesso ao curso. 

 

INFORMAÇÕES 
https://www.udesc.br/cefid/sefapef  

fococefid@gmail.com 

https://www.youtube.com/channel/UCZ1_aFpNXDiB

5fwjmWVFSpw?view_as=subscriber 


