
 



 

               CURSO 

MASTER EM  
ENSINAR A APRENDER – COMO 

DESENVOLVER O HÁBITO DE ESTUDO NO 

ALUNO 

CORPO DOCENTE  

Prof. Ms. Cristina Corsini 

 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA  

Presencial : 20 horas/aula  - 4 encontros semanais - das 19:00 às 22:30 

Dias: 03, 10, 17 e 24 de maio de 2018 

 

OBJETIVO DO CURSO  

Você já parou para pensar que aquilo que é um dos mais importantes dos conteúdos escolares (se não o mais!), 

ESTUDAR, a escola nem sempre ensina!? 

Cobramos dos nossos alunos que estudem, organizem a sua rotina, façam anotações em sala, elaborem resumos, 

esquemas, mapas conceituais... Mas, será alguma vez demos uma pausa no nosso conteúdo acadêmico para 

ENSINARMOS esses procedimentos?   

A educação escolar tem se deparado com um grande problema: um estudante frequenta a escola, mas não 

aprende, ele decora a matéria nas vésperas da prova. No entanto, o que se vê hoje em dia é que há um grande 

número de educadores que possuem currículos extremamente qualificados, mas que nem sempre têm a 

consciência do seu papel frente à sua responsabilidade no trabalho de ensinar o seu aluno a aprender a sua 

disciplina. Além disso, muitos, durante a sua formação acadêmica, também não foram ensinados a como 

 



 

 

 

 

 

  

 

desenvolver as habilidades para trabalhar as técnicas aplicadas no desenvolvimento do hábito de estudo dos seus 

alunos.  

Sendo assim, através de subsídios práticos, são objetivos desse curso capacitar o educador a: 
 
- Desenvolver procedimentos que possam propiciar aos seus alunos a prática de estudo de forma mais eficaz e 

significativa; 

- Ensinar técnicas e estratégias, bem como orientar e estimular atitudes e habilidades que desenvolverão o hábito 

de estudo de seus alunos favorecendo, assim, o desenvolvimento da autonomia, responsabilidade, organização e 

auto regulação;  

- Auxiliar aqueles alunos que, apesar de não apresentarem dificuldades acadêmicas, buscam aprimorar ainda mais 

as suas habilidades de estudo, obtendo, assim, um melhor aproveitamento acadêmico nas disciplinas e atingindo 

seus objetivos educacionais.  

 
ESTUDAR: como ensinar? Faça a diferença: torne o seu aluno um ESTUDANTE! 

 
“Estudar não é um ato de consumir ideias, mas de criar e recriá-las.” 

Paulo Freire 
 
 

AGENDA DE AULAS 

AULA TÓPICOS ABORDADOS DATA 

1 

Conceitos teóricos acerca da 
aprendizagem.  
Afetividade, Emoções e 
Aprendizagem 

03/05 

2 

Funções cognitivas: percepção, 
atenção, memória, linguagem, 
práxis, inteligência 

10/05 

3 Habilidades Socioemocionais e 
Sucesso Acadêmico 

17/05 

4 *OFICINA - A postura de estudante: 
formação e acompanhamento do 
hábito de estudo  

24/05 

* módulo estritamente prático com sugestões de atividades e técnicas de um Programa de Orientação de Estudos: organização rotina de 

estudo, técnica de anotação, desenvolvendo a habilidade leitora, estratégias de estudo, elaboração resumos e mapas conceituais. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOBRE A PROFESSORA 
 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


