
 

 



 

CURSO 

MASTER EM  
EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

CORPO DOCENTE  

Prof. Ms. Priscila Arantes 

 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA  

Presencial: 20 horas/aula - 2 sábados - das 08:30 às 18:10 

 

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 o 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 

AULA TÓPICOS ABORDADOS DATA 

1 Concepção de criança e infância              2019 

2 A escola como espaço social              2019 

3 
Interações e brincadeiras como ações 
pedagógicas 

             2019 

4 A ação docente na educação infantil.              2019 

5 
A articulação da Educação Infantil com o Ensino 
Fundamental 

             2019 

6 Gestão e currículo                  2019 

 

 

SOBRE A PROFESSORA 

Priscila Arantes 

Graduada em Letras, Língua 
Portuguesa e Inglesa pela 
Universidade Mackenzie, 
possui Extensão em 
Metodologias de ensino de 
disciplinas da área de 



 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Ensino Médio pela UNICSUL, 
Atualização e Ensino Médio em Rede pela CENP, Aperfeiçoamento em Práticas 
de Leitura e Escrita na Contemporaneidade pelo COGEAE/ PUC SP, Extensão em 
Língua, Literatura e Ensino pela Universidade Mackenzie, Graduada em 
Pedagogia pela Universidade Nove de Julho, Pós-graduada em Supervisão e 
Inspeção Escolar pela Universidade Gama Filho, Pós-graduada em Língua 
Portuguesa pela UNICAMP, Pós-graduada em Ética, valores e cidadania na 
escola pela USP/UNIVESP, Aperfeiçoamento em Gênero e Diversidade na Escola 
pela UFABC.  Mestre em Educação Formação de Formadores pela PUC-SP. 
Apaixonada pela culturas da infância, atualmente é Coordenadora de uma 
Escola Municipal de Educação Infantil , é doutoranda em Ciências Sociais pela 
PUC/SP e professora da pós-graduação em Educação Infantil pelo IBFE. 
 
 
 

 

 
  



 

 


