
 

 



 

CURSO 

MASTER EM 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
CORPO DOCENTE  

Prof. Esp. Debora Corigliano 

 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA  

Presencial: 20 horas/aula - 4 encontros - das 19:10 às 22:40. 

Dias: 03, 10, 17 e 24 de outubro de 2019 

 

OBJETIVO DO CURSO  

Levar o educador (aqui compreendemos por educador todos os colaboradores que 

atuam na educação infantil) a repensar suas competências como mediador da 

educação, objetivando sua autovalorização, sua experiência e apresentando 

conhecimentos importantes para oferecer aos alunos. Uma oportunidade única de 

aprendizagem de forma lúdica, objetiva, dinâmica e acolhedora.  

Propor conhecimentos educacionais e instrumentos de reflexão sobre a prática em 

sala de aula, levando-os a entender e compreender o novo estudante da educação 

infantil como sujeito criador de cultura, abordando temas diversos que, dentro dos 

objetivos do currículo, priorizam a transformação, a criatividade, a expressão e os 

valores. 

Ao final deste curso o educador terá um novo olhar para a educação infantil, 

perceberá que terá muito mais a oferecer além dos projetos pedagógicos, estará 

capacitado a desenvolver suas próprias habilidades e a de seus alunos e 

compreenderá na prática o que cada faixa etária necessita para o desenvolvimento 

pleno. Uma nova maneira de conduzir a aprendizagem e se diferenciar no mercado 

de trabalho. 

  



 

 AGENDA DE AULAS 

 

 

 
SOBRE A PROFESSORA 

 

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 Séc. 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. 

AULA TÓPICOS ABORDADOS DATA 

1 
A importância da Educação Infantil.  Um olhar para a 
criança, o professor e a família.   

03/10 

2 

Um cérebro em desenvolvimento. A neurociência trazendo 
as informações sobre o desenvolvimento cognitivo da 
criança na educação infantil. As funções executivas na 
Educação infantil. 

10/10 

3 

Como desenvolver competências significativas na 
educação infantil. O que não fazer na educação infantil. 
Práticas tradicionais que impedem o desenvolvimento das 
habilidades na educação infantil. A postura do professor 
na educação infantil. A música na Ed. Infantil. 

17/10 

4 

Vivência no campo de trabalho.  Troca de experiências.  
Trazer uma descrição sobre a prática educadora, após as 
reflexões feitas em sala de aula.  O antes e o depois do 
“olhar inovador”.                         

24/10 



 

 


