MASTER

Práticas pedagógicas
inclusivas na primeira
infância

CURSO

Práticas pedagógicas
inclusivas na primeira
infância

CORPO DOCENTE
Profª Dra. Miryan Cristina Buzetti
Profa. Esp. Jemima Ribeiro

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
Aulas presenciais: 24 horas – 4 encontros das 19h às 22h30 (16
horas) e atividade complementar (8 horas)

PÚBLICO ALVO
professores, educadores, pais, fonoaudiólogos, psicopedagogos,
psicólogos, terapeutas ocupacionais.

EMENTA
A inclusão escolar vai muito além de pensar a educação especial,
dessa forma, a formalização de orientações para a construção de
práticas pedagógicas que contemplem as necessidades das crianças
com deficiência constitui-se um passo importante. É necessário
compreender que a inclusão está centrada no respeito e no
reconhecimento da diversidade humana, por isso, entender as
dificuldades e facilidades do educando e adaptar as atividades para
que ele possa ter um melhor desenvolvimento é importante no
trabalho de quem acompanha essa criança.
Os primeiros anos de vida de uma criança tem sido considerado cada
vez mais importantes. Os três primeiros anos, por exemplo, são
críticos para o desenvolvimento da inteligência, personalidade,
linguagem, socialização, entre outros aspectos. Conhecer sobre os
marcos do desenvolvimento infantil favorece o planejamento das
atividades e intervenções mais adequadas, sendo possível identificar,
avaliar e encaminhar a criança que apresentar alguma alteração no
seu desenvolvimento.

OBJETIVO DO CURSO
•

Compreender os conceitos de Educação Inclusiva e Educação
Especial

•

Conhecer a legislação nacional sobre educação inclusiva e
Educação Infantil

•

Aprender sobre os principais marcos do desenvolvimento
infantil

•

Conhecer interações e brincadeiras voltadas para crianças
pequenas (0 a 5 anos);

•

Explorar e conhecer adaptações e propostas de intervenções
pedagógicas para alunos com deficiência na primeira infância

AGENDA DE AULAS

AULA

*

TÓPICOS ABORDADOS

DATA

1

Educação Especial e Educação Inclusiva:
relações com a Educação Infantil

Miryan Buzetti

2

Construção histórica e social do conceito de
criança.

Jemima Ribeiro

3

Marcos do desenvolvimento na primeira
infância

Jemima Ribeiro

4

Práticas pedagógicas inclusivas na Educação
Infantil

Miryan Buzetti

Realizar leituras sugeridas pelas professoras e gravar um vídeo curto expondo suas
aprendizagens no curso. Essas atividades serão contabilizadas como horas de
atividade complementar.

SOBRE AS PROFESSORAS
Miryan Buzetti
Pedagoga (Unesp - FCLar). Mestre e Doutora em
Educação Especial (UFSCar). Pós doutorado na área
de educação (Unesp - Marília). Especialização em
Psicopedagogia
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educação a distância. Experiência docente nas
séries iniciais, na educação especial, no ensino superior e na educação
a

distância.

Pesquisas
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publicações
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de

processo

de

aprendizagem da leitura e da escrita, formação de professores,
dificuldade

de

aprendizagem,
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Jemima Ribeiro
Formada em pedagogia, com pós-graduações em:
Letramento
clínica,

e

Alfabetização

criadora

do

P.O.P.P.

e

Psicopedagogia
PROGRAMA

DE

ORIENTAÇÃO A PAIS E PROFESSORES com ênfase
na formação continuada, na orientação do fazer
pedagógico e inclusivo; possui uma linha de
recursos terapêuticos intitulado "BRINCANDO E
APRENDENDO" JOGOS PEDAGÓGICOS, destinado a crianças de 2 a 8
anos; atua em sala de aula, assessoria pedagógica e consultório;
desenvolvendo métodos ,projetos e recursos
significativa e educação de qualidade.

para a aprendizagem

INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO
À vista: R$ 192,00
02 parcelas de: R$ 96,00
03 parcelas de: R$ 64,00
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, 15% de desconto

Formas de pagamento:
PagSeguro: O pagamento deste curso é 100% online via Pagseguro.

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

