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HORÁRIO 18h30

TURMA DATA AULA MÓDULO EMENTA PROFESSOR

22.03.2018 1 Aula Inaugural Introdução ao curso - Plataforma Canvas
Max Franco e Allysson 

Ubinha

29.03.2018 2 Pedagogia de projetos
Conceito de Pedagogia de projetos. Atividades práticas, de estratégias de pesquisa, de busca 

e uso de diferentes fontes de informação, de sua ordenação, análise, interpretação e 

05.04.2018 3 Pedagogia de projetos
Principais autores de referência. Debate: "A pedagogia de projetos" realmente é funcional? 

Quais estratégias para manter a qualidade do processo ensino-aprendizagem?

12.04.2018 4 Pedagogia de projetos  Colocando em prática a pedagogia de projetos. 

19.04.2018 5 Pedagogia de projetos Cases de pedagogia de projetos. Exercícios em classe. 

26.04.2018 NÃO HAVERÁ AULA

17.05.2018 6
Métodos de Ensino para Nativos 

Digitais

Noções gerais sobre a geração de Nativos Digitais. Teoria das necessidades. Motivação e 

afetividade em sala de aula. 

24.05.2018 7
Métodos de Ensino para Nativos 

Digitais

Estratégias de ensino. Escolha da metodologia e seus recursos. Detalhamento dos métodos e 

o uso da tecnologia em sala de aula.

07.06.2018 8
Métodos de Ensino para Nativos 

Digitais

Ciclo Vivencial de Kolb. 

Fechamento: Apresentação de um método inovador que o aluno já tenha aplicado em sua 

sala de aula.

14.06.2018 9
Futuro e Tendências na 

Educação

 Visão geral sobre os conceitos de Futuro e de Tendências. Conhecimento das ferramentas 

prospectivas e timelines de futuro. 

21.06.2018 10
Futuro e Tendências na 

Educação

Metodologias de Pesquisa de Tendências: o CoolHunting na Educação. Mapa de Tendências 

comportamentais e seleção de Tendências relevantes. 

28.06.2018 11
Futuro e Tendências na 

Educação

As Tendências na Educação. Trendslator e Insights de aplicação. Construção de cenários para 

a educação.

02.08.2018 12 Cultura e Criatividade na escola
Entender o que é bagagem cultural pessoal, regional e global. Visão crítica da cultura e do 

consumo cultural. Aceitação e respeito da cultura do outro.

09.08.2018 13 Cultura e Criatividade na escola
Formas de apresentação das artes, folclore e entrenimento e como catalizadores no 

ambiente escolar. Diferenças entre conhecer, copiar e criar cultura. Apropiação cultural.

16.08.2018 14 Cultura e Criatividade na escola
Atitude criativa. Características pessoais, culturais e história de vida como impulsionadores 

da imaginação. É possível mudar? Sim, aqui você saberá como. Brainstorming 

23.08.2018 15 Elaboração de TCC Iniciando o planejamento do trabalho de conclusão do curso

04.05.2018 16 Storytelling na Educação Conceito de storytelling. Conhecendo os autores (Joseph Campbell e Carl Jung) Max Franco

05.05.2018 17 Storytelling na Educação
Estudos de casos. Exercícios utilizando storytelling. Trabalhando com contextualização e 

predição.
Max Franco

05.05.2018 18 Storytelling na Educação Exercícios coletivos e individuais. Avaliação: elaborando a sua história com o seu conteúdo. Max Franco

11.05.2018 19
Estudo do meio e viagem 

pedagógica
Entendendo o estudo do meio e a viagem pedagógica. Estudos de casos. Max Franco

12.05.2018 20
Estudo do meio e viagem 

pedagógica

 Escola fora da Escola : planejamento. O que região oferece para ser visitado? 

Contextualizando a visita: conteúdo X estudo de campo.
Max Franco

12.05.2018 21
Estudo do meio e viagem 

pedagógica
Elaboração de expedições de estudos do meio e viagem pedagógica. Max Franco

GRADE DE AULAS



30.08.2018 22 Mente sã, corpo são
Reconhecimento do corpo e dos movimentos. Os cinco sentidos. A força, a destreza e a 

aceitação dos limites. O movimento é parte integrante do conhecimento ativo.

06.09.2018 23 Mente sã, corpo são
Habilidades socioemocionais: como reconhecer e trabalhar. A importância das emoções na 

absorção do conhecimento.

13.09.2018 24 Mente sã, corpo são Inteligências múltiplas e competências do séc. XXI.

20.09.2018 25 Novas tecnologias em Educação

A História da informática na educação e na Sociedade.Mudança do paradigma do processo 

de ensino e aprendizagem-Conteúdo X Interatividade. WEB 2.0

Tecnologia da Informação na Educação.  

27.09.2018 26 Novas tecnologias em Educação

EAD- Sincrono e Assincrono como ferramenta mediadora do processo de ensino e 

aprendizagem.

Uso do Canvas como ferramenta de Ensino-aprendizagem.Assuntos abordados: SOAP – 

04.10.2018 27 Novas tecnologias em Educação
Google Doc’s, Prezi, Mapas Conceituais.

Criando podcast, ebboks, áudio aula e vídeo aula.

11.10.2018 28 Elaboração de TCC Montando o TCC

18.10.2018 29 Gamificação Objetos de aprendizagem; Jogos on-Line , Off-Line, Jogos colaborativos.

25.10.2018 30 Gamificação Jogos de tabuleiro, Quiz, Teatralização, Fóruns.

01.11.2018 31 Gamificação Criação de jogos facilitadores de aprendizagem. 

08.11.2018 32 PBL e método da perguntação Conceito de PBL. História da PBL. 7 passos  da resolução do problema. Cases de PBL.  

22.11.2018 33 PBL e método da perguntação Cases de PBL. Simulação de atividade.

29.11.2018 34 PBL e método da perguntação
O que é perguntação? Método socrático. Maiêutica. Cases de perguntação.Aplicações de PBL 

e Perguntação.

35
Elaboração de Situação-

problema
Conceito de Situação-problema. Transdisciplinaridade. 

36
Elaboração de Situação-

problema
Estudos de casos. Análise do ENEM. 

37
Elaboração de Situação-

problema
Elaboração coletiva de Situação-problema.  

38 Temas atuais em Educação
Diagnósticos: Desafios e perspectivas atuais da educação. Dificuldades de aprendizagem. 

Competências habilidades.  

39 Temas atuais em Educação Bullying, inclusão, redes sociais e conflitos no contexto escolar.    

40 Temas atuais em Educação Protagonismo infantil e juvenil. Formação moral na escola(Yves de Taille)  

41 Planejamento de ensino
O que é planejamento? Como planejar atividades explorando metodologias ativas? Gestão e 

implantação de metodologias ativas. Mudanças de paradigmas e choques de pensamento.

42 Planejamento de Ensino
Planejamento & Avaliação: indissociáveis.[elementos fundamentais)• Princípios norteadores: 

participativo, libertador, autônomo, reflexivo

43 Planejamento de Ensino Planejamento: cases e aplicações. Exercícios e atividades. 

44 Avaliação de aprendizagem
Avaliação: aspectos conceituais. Importância e objetivos da avaliação da aprendizagem. 

Características, tarefas e etapas da avaliação educacional/institucional.

45 Avaliação de aprendizagem Instrumentos de avaliação. Cases de avaliação explorando metodologias ativas. 

46 Avaliação de aprendizagem
• Objetivos

• Meios e recursos

47 Planejamento de Carreira Visão geral sobre planejamento de carreira. Modelo de planejamento.

48 Planejamento de Carreira As competências que mais impactam a carreira. 

49 Planejamento de Carreira Roteiro do plano de carreira.

50 Apresentação do TCC Apresentações dos trabalhos de conclusão de curso


