
 

 

 

 

“Educação em tempos de pandemia” 

 
Dia: 20 de maio 

Local: Plataforma ZOOM (Pedagogia - FESB) 

Horário: 19h10 às 22h30 

 

19h10 - 19h20: Abertura.  

19h30 - 22h30: Encontro com os convidados. 
 

Tema: A importância do lúdico no processo de alfabetização. 

 

Palestrante: Profa. Esp. Suellen de Lima Vieira Franco. 

 

Mini currículo: Possui graduação em Pedagogia FESB (conclusão em 2010). 

Especialização em: Psicopedagogia, Alfabetização e letramento e Ludopedagogia. 

Cursos de extensão nas áreas de: Consciência fonológica, Alfabetização e a BNCC, 

Contação de história, Musicalização infantil e contação de história entre outros. 

Responsável pelo “Espaço Educar”. 

 

Horário: 19h30 às 20h50 

 

 

Tema: “Experiências inovadoras no Ensino da Educação Física em ambiente 

remoto”. 

 

Palestrante: Prof. Esp. Jefferson Caetano. 

 

Mini currículo: Possui graduação em Educação Física pela Fundação Municipal de 

Ensino Superior de Bragança Paulista (2007). Especialização em Futebol e Futsal: 

As Ciências do Esporte e a Metodologia do Treinamento pela Gama Filho (2009) e 

em Treinamento Desportivo pela UNIP/CEFIT (2016). Tem experiência na área de 

Educação Física Escolar, atuando em instituições de ensino público e privado; 

também no treinamento de futebol e futsal em todos os níveis (iniciação, 

especialização e rendimento) em categorias de base de equipes profissionais, clubes 

e escolas de futebol. Também atua como Professor Assistente no curso de Educação Física (Licenciatura e 

Bacharelado) da Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista (FESB) e como Professor das 

disciplinas Futebol, Futsal, Ginástica Geral e História da Educação Física na mesma Instituição. Responsável 

pela Domínio Esporte e Educação. 

 

Horário: 21h às 22h30 

 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção” (Paulo Freire). 
 

O evento será via:  

O endereço será disponibilizado aos participantes no dia do evento. 

Link de inscrição: https://forms.gle/RQaffE8rbDnz5ixn8 

Será emitido certificado de 3h aos participantes que estiverem presentes 

durante todo o evento. 

 

https://zoom.us/
https://forms.gle/RQaffE8rbDnz5ixn8

