
Oficina 6 O brincar na formação do ser humano

Proposta: A proposta da oficina é mostrar a importância do brincar como
forma de preservar a saúde física e mental.

Ferramentas/Materiais/Requisitos: Roupas leves, tênis, protetor solar e boné

Número de participantes: 20

Ministrante(s): Maria Inês Simon e Dionéia Magda Everling

E-mail: maria.simon@ibiruba.ifrs.edu.br
dioneia.everling@ibiruba.ifrs.edu.br

Biografia:

Maria Inês é professora aposentada do Estado do Rio Grande do Sul, onde atuou como
professora, orientadora, supervisora e diretora, nas séries iniciais do Ensino Fundamental e Médio. Hoje, é
pedagoga no IFRS/Campus Ibirubá, onde atua, principalmente, no acompanhamento dos estudantes no
processo ensino-aprendizagem. É Especialista em Gestão Escolar e Mestre em Práticas Socioculturais e
Desenvolvimento Social, com ênfase em estudos voltados para a inclusão escolar. Em sua vida pessoal e
profissional, Maria Inês sempre buscou a mescla entre trabalho, família e diversão com amigos. Aficcionada
por atividades ao ar livre e esportes, sua vida foi permeada por brincadeiras e jogos. Considera que a
ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade, imprescindível no desenvolvimento pessoal,
social e cultural.
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Dionéia Magda Everling possui graduação em Zootecnia pela Universidade Estadual de
Maringá (1996), graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria (2007) e
mestrado e doutorado em Zootecnia (2000) pela Universidade Federal de Santa Maria (20012). Tem
experiência na área de Medicina Veterinária e Zootecnia, atuando principalmente nos seguintes temas:
comportamento animal e melhoramento genético animal. Foi professora substituta para os Curso de
Zootecnia, Medicina Veterinária e Engenharia Florestal na UFSM.. Realizou estágio curricular e extra-
curricular na área de clínica de pequenos animais e novos animais de companhia na École National de
Veterinaire de Toulouse, França (2003 e 2005). Bolsista de Pós doutorado na Universidade Federal de Santa
Maria de 2012 a 2013. Atualmente é professora de Instituto Federal no Rio Grande do Sul no Campus Ibirubá,
e ministra as disciplinas de Introdução a zootecnia, criações de grandes animais e produção agroindustrial
para o curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, e bromatologia, nutrição animal,
bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, tecnologia dos produtos de origem animal, reprodução e
melhoramento genético animal para o curso de Agronomia. Dionéia, gosta de esportes, artes, literatura e
jardinagem, e sempre que possível procura se inserir em programações relacionadas a estes temas.


