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"Se eu não mudar o que faço hoje, todos os amanhãs serão iguais a ontem."
 

Mil lôr Fernandes
 

Olhando pelos Anos  niciais em diferentes contextos
 

Encon tro Nacional 
dos Anos  niciais

24 e 25 de maio - Carazinho/RS

Programação
DIA 24/05, sexta-feira

MANHÃ
7h45: Recepção e acolhimento 
8h30: Abertura oficial 

9h30: Intervalo 

10h: Palestra As dimensões da aprendizagem e os desafios de ensinar/aprender na sociedade 
contemporânea – Prof.ª Mestre Isabel Parolin

A compreensão da aprendizagem viabiliza um olhar qualificado para o sujeito que aprende. Entender a 
dinâmica sociocultural contemporânea, desvelar as diferentes dimensões em que deve acontecer o 
ensino/aprendizagem ou a aprendizagem/ensino e, ainda, desenvolver consciência parecem ser o caminho 
para a formação integral e integrada ao contexto socioafe�vo de cada um dos componentes do universo escolar. 

12h30: Almoço

TARDE
13h30: Início das a�vidades da tarde 
13h45: Palestra  Olhar além do que se pode ver – Prof. Doutorando Ailton Dias de Melo
Por essência ou comodidade, o ser humano prefere se prender a referências estabelecidas a lidar com a 
redefinição de suas próprias crenças. Uma vez que nos tornamos prisioneiros das mesmas coisas, ficamos 
impossibilitados de dialogar com o mundo e deixamos de ser agentes de transformação. Precisamos ousar uma 
mudança que deve começar pelo olhar, processo que pode ser facilitado pela parceria 'arte e educação'.  A 
relação entre a educação e a arte torna possível tratar com alegria e leveza alguns temas importantes e 
complexos da cultura e da existência. É preciso aprender a olhar para além daquilo que se pode ver... numa 
abertura para novos pensamentos.

15h: Cases - Olhando as prá�cas e vivências pedagógicas para além do que se pode ver 

Case 1: Ele é nosso aluno. E agora?

16h: Intervalo 

16h30: Con�nuação – Cases
Case 2: Saindo da zona de conforto

18h: 'Olhando' prá�cas do RUI

19h30: Jantar e Noite Cultural 
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"Se eu não mudar o que faço hoje, todos os amanhãs serão iguais a ontem."
 

Mil lôr Fernandes
 

Olhando pelos Anos  niciais em diferentes contextos
 

Encon tro Nacional 
dos Anos  niciais

24 e 25 de maio - Carazinho/RS

Programação
DIA 25/05, Sábado

MANHÃ

8h: Palestra O fino bordado entre o sujeito psíquico e o sujeito epistêmico (O percorrido do 
desenvolvimento infan�l à cons�tuição da inteligência) – Psicanalista e Mestre em Educação 
Vivian Nolasco  

Percorrer as operações fundantes da estruturação psíquica precoce, para reconhecer como nasce um sujeito e 
como, a par�r dessa estruturação, brotam as possibilidades e os entraves para cons�tuição do sujeito 
epistêmico será o nosso objeto de estudo. 

10h: Intervalo 

10h30: Con�nuação das a�vidades da manhã
11h30: Encerramento 
12h: Almoço 

*Programa sujeito a alterações conforme necessidades da Ins�tuição. 
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