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SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PARTICIPAÇÃO

EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO

O Grupo de Pesquisa Laboratório de Formação e Estudos da Infância (LabForma), da

Universidade Federal de Pelotas (UFPel/CNPq) torna público, para conhecimento dos

interessados, o processo de seleção de escolas municipais de Educação Infantil para

participação no Curso de Atualização: Pedagogias em Ação, uma ação do Projeto Unificado

Pedagogia da Presença: redes de desenvolvimento humano em tempos de pandemia.

I - DA JUSTIFICATIVA

Buscando apoiar os professores e as escolas que escolheram não aderir ao uso de livro

didático na Educação Infantil, o Grupo de Pesquisa Laboratório de Formação e Estudos da

Infância (LabForma), da Universidade Federal de Pelotas (UFPel/CNPq), está propondo um

Curso de Atualização para a comunidade escolar de Educação Infantil. Através da

experiência coletiva de estudo e elaboração de proposta pedagógica, o curso Pedagogias

Participativas em Ação visa implementar uma proposta de mentoria para instigar práticas

pedagógicas que defendem o direito a conviver, brincar, explorar, expressar e conhecer,

ensejando partilhas e oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal nesse contexto

atípico.

II - DO OBJETIVO

Construir uma proposta pedagógica vinculada às Pedagogias Participativas, acompanhando e

apoiando uma escola que, de forma responsável e democrática, rejeita o uso de livros

didáticos na Educação Infantil e, ao mesmo tempo, deseja oportunizar situações de

aprendizagem que favoreçam o protagonismo das crianças e relações acolhedoras entre

adultos e crianças.



III - DO PÚBLICO ALVO

Professores das escolas da rede municipal de Pelotas/RS.

 

IV-  DA DESCRIÇÃO DO CURSO

O curso é gratuito com carga horária de 100h. Parte da carga horária será síncrona

(plataforma institucional) e parte será assíncrona (para elaboração das propostas, de acordo

com o contexto da escola).

O curso será dividido em três módulos:

M1 - reconhecimento das pedagogias participativas

M2 - planejamento de proposta pedagógica

M3 - organização de materiais

V - CRONOGRAMA

Inscrições até 11/09/21

Divulgação dos resultados em duas etapas: 30/9 e 22/10

Início do curso: 04/11/21

Término do curso: 15/05/22

VI- DAS INSCRIÇÕES

O formulário deve ser preenchido uma única vez por um representante da escola. Ele é o

responsável por inserir o nome de todos os interessados da sua escola neste curso.

https://forms.gle/SrVKAgbKwjckVLGZ9

DÚVIDAS

labforma.ufpel@gmail.com

https://forms.gle/SrVKAgbKwjckVLGZ9

