
3º Seminário Virtual “O Corpo Brincante e o uso dos jogos no processo educativo”  

 

Datas: 1, 2, 3 e 4 de dezembro de 2020 

Horário: 19h 

Transmissão: Canal do You Tube  Márcia Ambrósio 

 

Lançamento da obra:  

O uso dos jogos de tabuleiro e do e-portfólio do corpo brincante no 

processo educativo (Volume I) 

 

Cadernos Didáticos: O uso dos jogos de tabuleiro no processo 

educativo (Volume II) 

 

E-portfólio do Corpo Brincante - www.e-corpobrincante.ufop.br 

 

Autores: Márcia Ambrósio e Eduardo Mognon 

Financiamento: FAPEMIG/UFOP 

Síntese das obras: 

Esta obra une os jogos didáticos à proposta do E-portfólio Brincante e discute  temas complexos – 

Feudalismo, Primeira Guerra Mundial, Sustentabilidade e Gênero. Destaca-se, a partir de  uma concepção 

humanizadora o  processo educativo e interativo dos jogos e com os jogos a dimensão política da ação 

docente brincante, como recursos didáticos e expressão do saber,  a  vivência de uma nova relação com o 

conhecimento e a avaliação, por meio de estratégias mais autônomas, desenvolvidas nas  perspectivas 

interdisciplinares, hipertextuais e metacognitivas, alinhadas à cibercultura.          

Programação: 

1º dia  do seminário: 1 de dezembro de 2020, às 19h 

              O uso dos jogos de tabuleiro e do e-portfólio do corpo brincante no processo educativo 

              Caderno Didático “Revisionando” 

Transmissão: Canal do You Tube Márcia Ambrósio 

Link: https://youtu.be/ynZOFxaCWsY 

http://www.e-corpobrincante.ufop.br/


Descrição do debate: 

Lançamento dos volumes I e II  – História da pesquisa, da produção da obra e os principais eixos de 

produção e do Caderno Didático “Revisionando” que orienta o interlocutor para criação de novos jogos. 

Autores: Márcia Ambrósio e Eduardo M. Ferreira 

Convidadas:  Diene  Melo(UEL) e Juana Sancho (Universidade de Barcelona) 

 

2º dia  do seminário: 2 de dezembro de 2020, às 19h 

 O Corpo Brincante e  jogo de tabuleiro "Entre Gênero" 

Transmissão: Canal do You Tube  Márcia Ambrósio 

Link: https://youtu.be/3TnDu9SbV7Y 

Descrição do debate: 

Lançamento da obra “O uso dos jogos dos jogos de tabuleiro e do e-portfólio do corpo brincante no 

processo educativo” e do 4º Caderno didátco do Jogo “Entre Gênero” que traz reflexões relevantes para 

compreensão histórica e cultural sobre a identidade de gênero, sexualidade, orientação sexual e expressão 

de gênero.  

Convidados: Alexandre Gomes (UFMG/PBH) e Cláudio Eduardo Resende Alves (UFMG/PBH)  

3º dia  do seminário: 3 de dezembro de 2020, às 19h 

 O Corpo Brincante e  jogo de tabuleiro “Trilha da Sustentabilidade” 

Data 03/12/20 

Link: https://youtu.be/zzSdYXlXv3s 

Descrição do debate: 

O lançamento da obra “O uso dos jogos dos jogos de tabuleiro e do e-portfólio do corpo brincante no 

processo educativo”  de do 3º Caderno didático, do Jogo "Trilha da Sustentabilidade" e que provoca a 

reflexão sobre as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental, 

estimulando atitudes humanas que podem garantir a dignidade e igualdade da vida humana no planeta 

Terra.  

Convidada: Sandra Beline 

4º dia  do seminário: 4 de dezembro de 2020, às 19h 

 O Corpo Brincante e os  jogos de tabuleiros “Feudo War” e “Entre Trincheiras” 

Link: https://youtu.be/Ip0XiTJoQak 

Descrição do debate: 

Discussão do Volume I e II da obra com foco nos cinco Cadernos Didáticos, de diferentes jogos, que 

discutem temas complexos. Os jogos “Feudo War” (Caderno 1) e  “Entre Trincheiras” (Caderno 2)  criam 

verdadeiros túneis do tempo que transportam o(a) jogador(a) por meio da imaginação  a contextos 

histórico-geográfico do Feudalismo e da Segunda Guerra Mundial. 

Convidado: Professor Marcello Paniz Giacomoni (UFRGS)  

Endereços eletrônicos para pesquisa dos produtos: 

E-portfólio do Corpo Brincante - www.e-corpobrincante.ufop.br 

http://www.e-corpobrincante.ufop.br/


Facebook: https://www.facebook.com/pg/corpoquebrinca/  

You Tube: Projeto Corpo Brincante  

You Tube: Márcia Ambrósio 

Instagram: https://www.instagram.com/ocorpobrincante/?hl=pt 

E-mail: ocorpobrincante@gmail.com ou marcia.rezende@ufop.edu.br 

Redes sociais da Editora CRV 

 

Realização:  

 

Departamento de Educação e Tecnologias (DEETE) 

Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia (EAD) 

 

Financiamento: FAPEMIG 

Apoio: UFOP 
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