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Assunto (Pauta) 

Fala sobre João Pedro Teixeira e vídeo do evento em memória à João Pedro Teixeira – 2013, fala 
reflexiva de Elizabete Teixeira sobre a não resolução de problemas sociais como falta de condições 
dignas de trabalhadores, reforma agrária e necessidade de contínuo das lutas sociais; 
Apresentação do capítulo 6 por Leys do livro O jogo da cultura e a cultura do jogo (Gomes-da-Silva).  

Discussão sobre a semiótica do jogo poético; 

Discussão em relação à importância do toque, da atenção; da importância da conecção do coração com 

os olhos, importância das mãos, e momento de fala (para com os alunos); 

Exigências mínimas para estar no LEPEC: 

 
a) Compreender , dominar o que é corporeidade. Leitura do livro O jogo da cultura e a cultura do jogo: por uma 

semiótica da corporeidade.  Pierre Normando Gomes-da-Silva; 
b) Capacidade de produção textual; 
c) Seleção para entrada no LEPEC, avaliação sobre corporeidade em 2014; 
1) Questão proposta por Sandra: Como inovar o LEPEC?  

Reflexões levantadas: 

 Em que medida está havendo a inovação nas práticas pedagógicas; 

 LEPEC: Se propõe a: Sensibilização, penso nos sentidos quando penso na aula, concluo a aula com produção, 
construção de algo que vivi, finalizando com a verbalização; 

Parecer da revisão sistemática de Clécia. 

Pontos: 

 Antes de Inovar temos que ter conhecimento profundo de tudo que já existe (leitura) para consistência dos 
argumentos;  

Grupos que ainda não enviaram :  

 Ementa, plano de estudo trimestral ou semestral; participantes, mestres, local e horário;  

 Atualização dos artigos; 
 Web, sugestões; 

URGENTE ENVIAR ITENS ACIMA. 

Sublinhas: Aprendizagem Complexa, ensino colaborativo, Educação e saúde integrativa; 

10:00 Ritual do chá  
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