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CURSO 

A BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR (BNCC)NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 
 

CORPO DOCENTE 

Prof. Me. Tawana Orlandi Tosta  

 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

Presencial: 30 horas/aula – 3 encontros aos sábados – das 8h30 às 

17h30 e 1 encontro semanal em uma quinta-feira – das 19h às 

22h30.  

 

OBJETIVO DO CURSO 

• Compreender a estrutura organizativa e os documentos oficiais 

recentes sobre a Educação Infantil no Brasil; 

• Refletir sobre a importância do Planejamento na Educação 

Infantil; 

• Conhecer os direitos de aprendizagem presentes na BNCC por 

meio de reflexão teórico-prática; 

• Promover experiências sobre os campos de experiência, 

refletindo e trocando experiências sobre os objetivos de 

aprendizagem;  

• Entender a avaliação e os instrumentos de avaliação na 

Educação Infantil.  

 

 

 



  

 

AGENDA DE AULAS 

 

Horário das aulas: 

- Aos sábados das 08:30 às 17:30 

- Quinta-feira das 19:00 às 22:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA TÓPICOS ABORDADOS DATA 

1 Breve história da Educação Infantil 
16/05/2020 (sábado) - 

manhã 

2 BNCC e publicações recentes no Brasil 16/05/2020 (sábado) - tarde 

3 Planejamento na Educação Infantil 
30/05/2020 (sábado) - 

manhã 

4 Direitos de Aprendizagem 30/05/2020 (sábado) - tarde 

5 Objetivos de aprendizagem I 
13/06/2020 (sábado) - 

manhã 

6 Objetivos de aprendizagem II 
13/06/2020 (sábado) - tarde 

 

7 Avaliação na Educação Infantil 
11/06/2020 (quinta-feira) - 

noturno 



  

 

 

 

SOBRE A PROFESSORA  

 

TAWANA ORLANDI TOSTA 

Mestre em educação pelo Programa de 

Pós-Graduação em Educação da 

UFSCar (São Carlos). Participou da 

linha de pesquisa "Formação de 

professores e outros agentes 

educacionais" e pesquisou sobre 

Aprendizagem da docência na 

Educação Infantil.  Graduada em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia e 

Ciências (UNESP) de Marília. Atuou em projeto de extensão sobre grêmio 

estudantil e desenvolveu estudo de caso sobre direitos humanos e 

violência escolar. Tem experiências com a realização de assembleias com 

crianças do Ensino Fundamental em escolas públicas. Tem interesse nas 

áreas de formação de professores, educação infantil, história da 

educação, didática, aprendizagem da docência, entre outros. Atualmente 

é professora de educação infantil na rede municipal em Ribeirão Preto – 

SP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO 

À vista: R$ 350,00  

02 parcelas de: R$ 175,00 

03 parcelas de: R$ 116,66 

Taxa de matrícula: Não cobramos taxa de matrícula. 

 

DESCONTOS ESPECIAIS PARA GRUPOS E ESCOLAS PARCEIRAS: 

- Grupo para 6 pessoas efetivando a matrículas juntos, desconto de 15% 

- Escolas parceiras, 20% de desconto 

 

Formas de pagamento:  

À vista: Dinheiro ou cartão de débito 

Parcelamento: Cartão de crédito 

Ou 

PagSeguro: Pagamento através do Pagseguro (direto no site) você receberá 
3% de desconto adicional aplicado ao valor total do curso, à vista ou 
parcelado.  

  

Documentos necessários (anexar ao realizar a matrícula online): 

1 foto 3 x 4 digitalizado (PNG, JPG ou PDF) 

Cópia simples do CPF (Frente e verso): PNG, JPG ou PDF 

Cópia simples do RG (Frente e verso): PNG, JPG ou PDF 

Cópia simples do comprovante de endereço (últimos 3 meses): PNG, JPG ou 
PDF 

Inscreva-se em: www.ibfeduca.com.br/masterrp  

http://www.ibfeduca.com.br/masterrp


  

 


