NÚMERO DE VAGAS:
40 (quarenta) alunos

Realização:
Núcleo de Pesquisa, Extensão e PósGraduação da Faculdade Santíssimo
Sacramento.

Faculdade
Santíssimo Sacramento

HORÁRIO:
Sábados e domingos - das 8h às 12h20min e das
13h30min às 17h40min.

PÓS - GRADUAÇÃO
Especialização em

INVESTIMENTO
Valor do Curso:
16 x R$ 250,00

Metodologias para
os Anos Iniciais do
Ensino Fundamental

Ex-aluno da Faculdade ou do Colégio tem direito à
10% de desconto.
Grupo de 5 alunos de outras IES tem direito à 10%
de desconto.

Inscrições:
www.fsssacramento.br
(75) 3182-3196

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:
NUPE – Núcleo de Pesquisa e Extensão.
Telefone: (75) 3182-3196
E-mail: nupefsss@hotmail.com

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- Cópia do diploma da conclusão do curso de
graduação;
- Histórico da graduação;
- Cópia da Carteira de Identidade;
- Cópia do CPF;
- Curriculum Vitae ;
- 1 (uma) foto 3 x 4.

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Diretora Geral
Irmã Lúcia Maria Sá Barreto de Freitas

NUPE 1º andar da FSSS

Vice-Diretora
Irmã Geidvan Rocha Ramos
Diretor Acadêmico
Profº. Joilson Romanci Severo Borges
Coordenação do Núcleo de Pesquisa,
Extensão e Pós-Graduação
Profª. Ms Aléssia Costa de Araujo Cravo

480horas

Especialização em

Metodologias para
os Anos Iniciais do
Ensino Fundamental
Justiﬁcativa
O curso é resultado dos desaﬁos que a
educação contemporânea vem enfrentando frente
à complexidade dos tempos atuais, tais como
novos formatos familiares, invasão da mídia e da
tecnologia nas estruturas mentais e nos lares,
modelos de gestão educacional focados na
elevação de índices de desempenho discente,
gradativa integralização da permanência da
criança na escola, ensino fundamental de nove
anos e o necessário reordenamento do currículo
escolar. Além disso, vale ressaltar os Anos Iniciais
do Ensino Fundamental como fundamento
necessário para a aquisição de conhecimentos
cientíﬁcos nas séries posteriores.

Objetivo Geral
O curso tem por ﬁnalidade qualiﬁcar as/os
educadores que atuam nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental da Educação Básica para uma
formação ampliada incluindo: aquisição de
conhecimentos teórico-metodológicos,
desenvolvimento de habilidades para uma prática
docente multidisciplinar, utilização de instrumentos
lúdicos no que tange ao saber e fazer em sala de
aula de forma criativa, contextualizada em prol de
uma aprendizagem aprimorada e prazerosa.

Objetivos Especíﬁcos

· Contribuir para o fortalecimento dos valores
humanos, éticos e de responsabilidade social.

· Promover uma reﬂexão critica sobre o saber e o
fazer da/o professora/o dos Anos Iniciais da
Educação Fundamental;
· Conceituar as diferentes áreas do conhecimento
e suas concepções didáticas, estabelecendo
uma relação entre a teoria e a prática do processo
de trabalho docente;
· Discutir sobre o papel e signiﬁcado das novas
metodologias de ensino, fundamentada nas
tecnologias da informação e da comunicação;
· Reﬂetir sobre o trabalho docente nos Anos
Iniciais da Educação Fundamental,
proporcionando uma articulação entre os
conhecimentos curriculares das áreas
especíﬁcas e a prática pedagógica, entendendo a
realidade escolar como síntese das relações
econômicas, sociais, culturais e políticas;
· Fundamentar as/os professoras/es nos
instrumentos de legislação, fundamentos e
metodologias que regem a educação básica nos
anos iniciais;
· Reﬂetir sobre o desaﬁo de educar crianças e
jovens, propiciando-lhes amplo desenvolvimento
humano, cultural, cientíﬁco e tecnológico, de
modo que adquiram condições para enfrentar as
exigências do mundo contemporâneo;
· Compreender que a/o professor exerce papel
imprescindível e insubstituível no processo de
mudança social, contribuindo com seus saberes,
valores e experiências nessa complexa tarefa de
melhorar a qualidade social da escolarização;
· Avaliar, propor e se posicionar criticamente em
relação ao sistema de ensino sua relação com as
práticas organizativas, pedagógicas e
curriculares da escola.
· Envolver as/os participantes no processo ensino
e aprendizagem através de atividades
acadêmicas que auxiliem na elaboração do
trabalho de conclusão do curso;

Público Alvo
Proﬁssionais graduados em Pedagogia e
atuantes na área de Educação interessados em
adquirir e ampliar estudos sobre a prática
docente para atender as demandas da escola
contemporânea, na perspectiva de uma
educação qualiﬁcada acercados conhecimentos
em legislação, fundamentos, metodologias e
avaliação dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental.
O curso destina-se, principalmente, as/os
educadora/es que lecionam no Ensino
Fundamental das Séries Iniciais, graduadas/os
em Pedagogia (Licenciaturas Plenas),
incluindo-se graduações aﬁns, além de
graduadas/os que exerçam a docência.
Constitui ainda público-alvo diretoras/es,
coordenadoras/es e supervisoras/es de
escolas.

Coordenação
Professora Mestra Aléssia Costa de A. Cravo
Telefone: (75) 9971 4117 / (75) 3422-2185
E-mail: alessiacravo@bol.com.br
Professora Especialista Elizângela de O. Viana
Telefone: (75) 9200-2027 / 9849-5181 / 3423-0863
E-mail: liz_viana@hotmail.com

Carga Horária
480 (quatrocentos e oitenta) horas

