
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Albert – Educação Infantil 

Curadora: Profas. Cristina Corsini e Débora Corigliano 

 

QUEM É 

ALBERT? 
 
Albert é a sua plataforma de Educação continuada do IBFE – Instituto Brasileiro de 

Formação de Educadores. Com ele, você ficará atualizado diariamente sobre tudo o que há 

de mais relevante na Educação Infantil. Em outras palavras, com o Albert você não precisa 

mais se preocupar em buscar, avaliar e tentar extrair o essencial para o seu dia a dia. Ele 

fará isso para você e entregará na palma da sua mão, onde você estiver e no horário que 

você quiser. 

 
O Albert irá lhe entregar, na frequência descrita na tabela a seguir (matriz de conteúdos), 

tudo o que você precisa para se manter atualizado. O conteúdo incluirá, entre outros: 

- Pílulas de conhecimento diárias; 

- Artigos e relatórios elaborados pelo Prof. Curador; 

- Resenha e análise de artigos científicos; 

- Acontece: Indicações de eventos, cursos e acontecimentos na área; 

- Entrevistas com profissionais da área; 

- Cursos on-line, vídeo-aulas e podcasts; 

 

Com o Albert você não precisa mais se preocupar com a sua Educação e atualização em 

Educação Infantil. Tudo o que você precisa estará na palma da sua mão para você ficar 24 

horas por dia, 7 dias por semana, completamente atualizado. 

 
 

NA PALMA DA SUA MÃO: 
 

 
 
Os assinantes do Albert terão acesso a todos os conteúdos através da plataforma LMS 

(Learning Management System) Canvas. Trata-se do melhor ambiente virtual de 

aprendizagem 

do mundo, usado por algumas das melhores instituições de ensino, tais como Harvard, 

Stanford e Yale. Nesta plataforma os assinantes terão acesso aos conteúdos do Albert, bem 

como farão parte da comunidade nacional de Educação Infantil e interagirão com os demais 

assinantes e com os professores. A plataforma Canvas pode ser acessada através de 

computadores (Desktops ou Laptops), tablets ou smartphones. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A matriz de conteúdos acima será disponibilizada aos assinantes do Albert de forma mista em 

relação a formatos: Vídeos, PDFs, áudios e textos.  

 

PROFESSORAS CURADORAS 

 

Debora Corigliano 

Neuropsicopedagoga, Pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e 

Institucional e em 

Neurociência da Educação (pelo IBFE). Professora no IBFE nos 

cursos de Psicopedagogia, Inovação na Educação e Docência do 

Ensino Superior. 

Consultório Particular para atendimento na área da Psicopedagogia e 

Orientação Familiar. Assessoria Pedagógica em escolas particulares. 

Autora do livro " Orientando Pais, Educando Filhos" pela editora 

Autores Associados. Idealizadora e tutora no EAD "Pais e filhos, uma 

parceria 

de sucesso" pela Rede Sec. XXI e apresentação diária na Rádio 

Brasil, no programa Estação Brasil, falando sobre Orientação familiar. Possui um canal no 

youtube “ Orientando Pais, educando filhos, com vídeos sobre orientação para pais e educadores. 

 

 

 

  

MATRIZ DE CONTEÚDOS 

Diário 
Pílula de conhecimento, incluindo notícias e dicas de atividades 
práticas (mão na massa). 

Mensal 

Artigos e relatórios próprios; 
Resenha de artigo científico; 
Acontece: Indicações de eventos, cursos e acontecimentos na área; 
Entrevistas com profissionais da área. 

Bimestral Análise e resenha de livro. 
Anual Curso on-line. 
Contínuo  O professor curador irá promover continuamente discussões entre 

os membros da comunidade em relação a temas relevantes da área. 



 

 

 

Cristina Corsini 

Psicóloga (CRP 06/41118-0) e Pedagoga. Especialista 

em Psicopedagogia em Neurologia Infantil (Faculdade de Ciências 

Médicas - Unicamp). Mestra em Psicologia Escolar (Puc-Campinas). 

Vivência profissional em clínica com crianças e adolescentes. Tutora 

de Estudo em domicílio / Home care pedagógico de crianças e 

adolescentes. Consultora em escolas de Campinas e Região 

desenvolvendo trabalho com famílias, equipe pedagógica e alunos. 

Professora universitária na graduação e pós-graduação (Lato-

sensu). Orientadora Educacional e Coordenadora Pedagógica na rede 

particular. Coordenadora Nacional do curso de pós-graduação 

Educação Socioemocional e Práticas na Escola e professora horista 

do IBFE. Tutora de estudos de crianças e adolescentes. Autora do livro: "Pais nota dez, aluno 

nota mil: sugestões práticas para ajudar seu filho na escola" (Casa do Psicólogo / Pearson). 
 



  


