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O ambiente como
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Por quê fazer investigação
pedagógica dentro da sala de
aula?

__________________________________________________
O curso on-line de extensão é um programa acadêmico a distância
que instiga o educador para ser um professor investigador. Foi criado
para que aprenda a analisar com profundidade as ações e
pensamentos das crianças, e a conduzir projetos de investigação no
dia a dia da sala de aula.
Este programa de estudos permite que você possa ampliar os seus
recursos pedagógicos, ao desenhar e pôr em prática as estratégias
inovadoras que enriquecem a ação educativa: verá como as
crianças que fazem investigação aprendem mais e com maior
aprofundamento.

O que oferecemos?

_____________________________________________

Uma mudança de
perspectiva sobre a
educação das
crianças
Você vai desenvolver uma nova imagem ou
conceito da infância a partir da
compreensão dos novos enfoques, teorias e
investigações sobre o desenvolvimento das
crianças, com maior ênfase em Reggio Emilia
e nas teorias socio-construtivistas da
aprendizagem.
Uma prática inovadora e efetiva:
Você vai criar contextos para o jogo e a
exploração, os quais estão orientados ao
desenvolvimento das capacidades dos
meninos e meninas.
Levará a cabo experiências educacionais
inovadoras, estéticas, desafiadoras
cognitivamente e numa perspectiva sócio
construtivista da aprendizagem.
Empregará linguagens simbólicas de uma
maneira planejada e sistemática para
promover a reflexão e a formulação de
teorias por parte das crianças.

"Valorizamos a capacidade que têm os
professores para gerar novo conhecimento
a partir da riqueza do seu trabalho na sala
de aula, e influir de maneira positiva na
imagem social que temos das crianças".
___________

O que atingirá ao término do programa?
Analisar como o ambiente influencia o
desenvolvimento cognitivo do ser humano.
Planeje o conceito que você quer estudar,
de acordo com as habilidades que você
quer desenvolver com as crianças,
esclarecendo as estratégias que poderiam
ser usadas a partir do ambiente e das
intervenções do professor.
Valorizar a importância da arte e da
estética dentro da escola.

Aplicará os critérios para desenhar um
ambiente que favorece a aprendizagem e o
desenvolvimento infantil.
Analisar o potencial de transformação e
expressão criativa do material e espaço.
Avaliar
os
contextos
e
provocações
desenhadas sob vários pontos de vista:
funcionalidade, organização, desenvolvimento
da capacidades, autonomia, estética e
harmonia.

Qual é a diferença com
os outros cursos a
distância?
_____________________________________________

A equipe de tutores,
as quais tem a
responsabilidade de
acompanhar-lhe,
conhece
profundamente o
trabalho na sala de
aula e o ajudará a
construir
conhecimento com
eles.

Investigação
Nossa equipe de tutores e assessores virtuais
acompanharão ao longo do processo de
investigação, desde a eleição do tema a
partir dos interesses de um grupo de
crianças, a formulação de perguntas de
investigação, a planificação e o desenho de
ferramentas, a análise e a apresentação dos
resultados.

Um olhar
compartilhado
Você terá a possibilidade em seu trabalho
de se inspirar com as ideias e propostas
pedagógicas dos seus colegas da
plataforma virtual. Eles provêm de contextos
diversos, pelo qual você poderá enriquecer
a sua visão sobre como fazer projetos de
investigação que sejam significativos desde
o ponto de vista local e ao mesmo tempo
com a complexidade que demandam as
crianças e os jovens atualmente.

Levará a cabo o programa acompanhado
pelos tutores virtuais que conhecem em
primeira mão o trabalho nas escolas com
crianças de 1 até 6 anos ( educação infantil e
ensino fundamental –primeiro ano)
Eles têm ampla experiência dirigindo projetos
de investigação na sala de aula e
compartilharão com você as suas histórias,
erros, perguntas e experiências. E lhe
acompanharão nos processos de reflexão
sobre as suas práticas, assim como no
desenho de experiências da aprendizagem,
especialmente pensadas para os seus alunos.

"Valorizamos o pensamento de alto nível:
sabemos que as crianças podem ser
pensadores fortes. Eles pensam, analisam
informação, resolvem problemas
complexos e se organizam com os seus
colegas para encarar desafios"
___________

Para quem está
dirigido o curso
de extensão?
_________________________
Perfil

PROFISSIONAIS:

Profissional que procura
incorporar novas
competências e ferramentas
específicas, deseje aprimorar
as suas práticas
pedagógicas e atingir
melhores resultados de
aprendizado com as
crianças. Assim como
fortalecer as suas
capacidades na realização
de uma investigação
educacional.

•
•
•
•

•

Educadores de educação
infantil
Educadores de ensino
fundamental
(primeiro ano)
Psicólogos e carreiras afins
Que trabalham em
instituições educativas ou
têm interesse particular
pela investigação
pedagógica
Gestores, coordenadores,
diretores ou mantenedores

Como está organizado o programa?
Datas do módulo 1:
Curso 1:
29 de setembro al 9
de novembro
Curso 2:
10 de novembro al 21
de dezembro
Curso 3
5 de janeiro al 15 de
fevereiro 2019

Modalidade:
A distância
Suporte: Plataforma virtual
Os recursos que são
oferecidos na sala virtual são
diversos: Poderá revisar os
vídeos, palestras online,
leituras, infográficas, fazer
tarefas de investigação, assim
como realizar exercícios para
aprofundar na compreensão
dos conceitos.

Total de horas de estudos:
54 horas.
Certificação:
Certificado de participação
emitido por:

___________________________________________________________

Conteúdos:
PLANO DE ESTUDOS

HORAS

Módulo: A sala de aula, espaço de investigação: o
ambiente como terceiro educador
CURSO 1: Ambiente e aprendizagem

18

CURSO 2: O ateliê: linguagens simbólicas

18

CURSO 3: Setores: desenho e organização da
sala de aula

18

Total de horas módulo

54

Há requisitos para a
participação?
_________________
Sim.
Requisitos
tecnológicos:
1. Para acessar à plataforma virtual, você
precisa de um computador ou laptop com
um navegador como:
Internet Explorer, Google Chrome, Safari,
Mozilla Firefox, etc.
2. Conexão à Internet: É recomendável ter
uma velocidade média de 3 mbps a 6
mbps para poder visualizar as imagens
sem inconvenientes.
3. Contar com o Adobe Reader atualizado
para ver as leituras no PDF.
4. Contar com uma câmera digital para
tirar fotografias e para filmar vídeos. Além
disso, é necessária uma memória de 2GB
como mínimo.
5. Leitura em espanhol e inglês (leituras
adicionais de cada curso).
IMPORTANTE
O estudo a distância demanda uma alta
dose de automotivação e organização de
tempo pessoal, assim como o desejo de
aprender a usar a plataforma virtual e
outras ferramentas de comunicação
através da internet.

Qual é o investimento
econômico?
__________________

INVESTIMENTO (1 MÓDULO)
1 curso

US$ 125

3 cursos (Módulo
completo)

US$ 360

Pronto pagamento
(até 15 de setembro)

US$ 340

Pagamento: Depósito bancário via
Pay Pal.
Os valores não incluem impostos e comissões de
transação

Processo de admissão:
1. Acessar o site da Diálogos:
www.dialogosviagenspedagogicas.com.br
2. Ir à seção “ Curso online”
3. Participar de uma entrevista virtual com o
coordenador pedagógico da Diálogos.
4. Ao receber o formulário, a Diálogos vai entrar
em contato com você para coordenar os
próximos passos e agendar a entrevista.
Informações:
C telma@dialogosviagenspedagogicas.com.br
W http://www.dialogosviagenspedagogicas.com.br

Que instituições respaldam o
curso de extensão?
_______________________

Este programa é
dirigido pela
DINÁMICA e
certificado pela
Diálogos.

A filosofia educativa que a DINÁMICA promove
está baseada no enfoque sócio-construtivista da
aprendizagem e na proposta municipal italiana
Reggio Emilia, e se sustenta na experiência de:
•

La Casa Amarilla, instituição peruana
especializada na educação infantil e com
mais de uma década de trajetória.

•

Colegio Áleph, instituição educativa onde
a aprendizagem se leva a cabo em
contextos vivenciados, e através de
projetos de investigação.

A DINÁMICA, empresa localizada no Peru,
concebe a aprendizagem como um processo
ativo onde a criança constrói o seu conhecimento
quando interage com as pessoas e os objetos do
seu ambiente. Por isso, o ambiente educativo é
complexo, para estar na altura das capacidades
dos meninos e meninas; e os professores são os
desenhistas de experiências de aprendizagem de
alta demanda cognitiva.

“Os professores são desenhistas de
experiências da aprendizagem de alta
demanda cognitiva."
___________

A Diálogos, empresa brasileira, especializada em
serviços educacionais, investe na formação
qualificada de profissionais da área de Educação
Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental 1
possibilitando, a esses profissionais, a oportunidade
de conhecer projetos pedagógicos de qualidade,
por meio de visitas e formações junto à diversas
escolas dos continentes americano e europeu.

Nosso tutor

______________

Rodrigo Penido de Aguiar

Brasileiro, professor de química, biologia e
robótica. 14 anos de experiência na área
de ensino. Realizou estudos de pós
graduação concluindo com êxito o
diplomado a distância "Estrategias de
Investigación en el Aula desde un Enfoque
Socio Constructivista", desenvolvido por
DINÂMICA em aliança com a
Universidade Antonio Ruiz de Montoya.
Atualmente trabalha como atelierista de
ciência na Escola Aleph, em Lima-Peru.

