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EM PRIMEIRO LUGAR, O FUTURO DA EDUCAÇÃO 

 

O IBFE - Instituto Brasileiro de Formação de Educadores nasceu em 2013 

com a missão de oferecer cursos que contribuam com a formação continuada 

de professores e gestores educacionais em todo o país, com um DNA pioneiro 

e exclusivo e que se resume no tripé: Futuro, Tendências e Inovação na 

Educação. 

O IBFE foi pioneiro na oferta de cursos inovadores na área de Educação e 

reúne um time de professores de alto nível, apaixonados por Educação e, 

principalmente, por Inovação na Educação. O nosso propósito é o de ajudar 

a transformar o nosso país através da Educação, formando o Educador do 

futuro, com perfil ousado, inovador e atento ao futuro e às tendências. 

Alguns dos nossos diferenciais: 

• O Primeiro Instituto de Educação do Brasil 100% dedicado a Futuro, 

Tendências e Inovação; 

• Amplo ecossistema de inovação na educação: escola, consultoria, 

editora, eventos e missões; 

• Disciplinas exclusivas em todas as suas pós-graduações: Futuro e 

Tendências na Educação e Planejamento de Carreira. 

 

A PALAVRA DE UM DOS FUNDADORES 

 

“O futuro Educador será aquele que souber olhar para o futuro, identificar 

tendências e inovar na sua área de especialidade. Esta década será 

transformadora para o nosso setor e não há outro caminho para o nosso 

país se não for através da Educação”  

 

Prof. Marcelo Veras – Um dos fundadores do IBFE e coautor dos seguintes 

livros em Educação: 

                       

 



  
Um dos seus fundadores, Prof. Marcelo Veras, acumula 

mais de 30 anos de experiência em empresas de 

diversos setores, nacionalidades e portes, sendo os 

últimos 20 anos em Educação. De todo esse tempo, 

80% foram dedicados a startups. Desde 2006, 

possui um estudo formal sobre planejamento de 

carreira e desenvolvimento de competências, estudo que 

já foi capa da Você S/A em março de 2016 e gerou dois livros — Gestão de 

Carreira e Competências (2014) e Tempo de Compartilhar (2018). É também 

coautor de três livros em Educação - Métodos de Ensino para Nativos Digitais 

(2011), Inovação em sala de aula (2018) e Educação 4.0 (2019) - além do 

livro de estratégia, SBB – Strategic Building Blocks (1a edição em 2017 e 2a 

edição em 2019). Começou sua carreira como professor particular aos 16 

anos e é um apaixonado por Educação. 

 

 

 

  



  

  CURSO 

CURRÍCULO EM AÇÃO: PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS PARA O TRABALHO 

COM LITERATURA INFANTIL 
 

CORPO DOCENTE 

Profª. Me. doutoranda Aline de Novaes Conceição 

Prof. Me. Tawana Orlandi Tosta 

 

 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

54 h/a dividas em: 

36 h/a ao vivo e online (9 aulas) 

18 h/a de atividades prévias e posteriores às aulas 

 

DATAS DAS AULAS: 

07 de junho (segunda-feira); 

09 de junho (quarta-feira); 

14 de junho (segunda-feira); 

16 de junho (quarta-feira); 

21 de junho (segunda-feira); 

23 de junho (quarta-feira); 

28 de junho (segunda-feira); 

30 de junho (quarta-feira) e; 

05 de julho (segunda-feira). 

Das 19h às 22h30 

 

INVESTIMENTO: 

À vista R$ 432,00  

2 parcelas de R$ 216,00 ou, 

3 parcelas de R$ 144,00. 

 

DESCONTOS ESPECIAIS PARA GRUPOS E ESCOLAS PARCEIRAS: 

 Grupos de 04 pessoas efetivando a matrícula juntos, desconto de 10%.   

 Professores e familiares de escolas/empresas parceiras, desconto de 15% (consultar 

site/Instagram do IBFE e solicitar cupom de desconto).  

 Desconto de 10% para ex-alunos. 

Obs: Os descontos acima não são cumulativos. 

 

 

 

 



  

 

 

CURSO 

CURRÍCULO EM AÇÃO: PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS PARA O TRABALHO 

COM LITERATURA INFANTIL 

 
 

OBJETIVOS: 

 Refletir sobre a importância do planejamento e da intencionalidade 

pedagógica; 

 Compreender a estrutura organizativa e os documentos oficiais 

recentes sobre a Educação Infantil no Brasil; 

 Conhecer os direitos de aprendizagem, campos de experiências e 

objetivos de aprendizagem previstos na BNCC por meio de reflexão 

teórico-prática; 

 Entender a avaliação e a documentação pedagógica na Educação 

Infantil; 

 Identificar e diferenciar diversos tipos de livros para crianças; 

 Compreender o conceito histórico de literatura infantil; 

 Relacionar os contos de fadas e a psicanálise; 

 Conhecer e vivenciar práticas pedagógicas para o trabalho com 

literatura infantil. 

 

PÚBLICO ALVO: 

Professores, educadores, pais, psicopedagogos, psicólogos e 

fonoaudiólogos. 

 

ESTRATÉGIAS E MÉTODOS:  

Não há mais espaço na Educação para aulas meramente expositivas. 

O presente e o futuro da Educação exigem o uso das chamadas 

metodologias ativas, onde o aluno é colocado na posição de 

protagonista do seu aprendizado e não mais um mero expectador de 

aulas chatas e monótonas. O IBFE desenvolveu um novo “jeito de 

dar aulas”, chamado de Método 3. Nele, as aulas são divididas em 3 



  

etapas: Fundamentação teórica, Aplicação prática e 

Discussão/conclusão. Desta forma, as aulas são planejadas de forma 

a proporcionar uma experiência completa de aprendizado. A intenção 

é que o aluno saia de cada aula preparado para aplicar aqueles 

conceitos no dia seguinte. Trata-se de uma visão prática e aplicada, 

que busca valorizar cada minuto que o aluno invista na sua formação. 

 

 
 

AGENDA DE AULAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

AULA TÓPICOS ABORDADOS DATA 

1 Planejamento e intencionalidade pedagógica   07/06/21 (segunda-feira) 

2 
Publicações recentes no Brasil: LDBEN e Diretrizes 

Nacionais 
09/06/21 (quarta-feira) 

3 
BNCC: Direitos de Aprendizagem e Campos de 

experiências  
14/06/21 (segunda-feira) 

4 Objetivos de Aprendizagem     16/06/21 (quarta-feira) 

5 Avaliação e documentação pedagógica  21/06/21 (segunda-feira) 

6 Tipos de livros para crianças    23/06/21 (quarta-feira) 

7 Conceito de literatura infantil  28/06/21 (segunda-feira) 

8 Contos de fadas e psicanálise 30/06/21 (quarta-feira) 

9 
Práticas pedagógicas para o trabalho com 
literatura infantil 

05/07/21 (segunda-feira) 



  

DESCRIÇÃO DAS AULAS DO CURSO 

Encontro 1 - Planejamento e intencionalidade pedagógica 

Nesse encontro será discutida a importância do planejamento na 

Educação Infantil diferenciando a questão da flexibilidade e improviso. 

Também discutiremos o que é intencionalidade pedagógica e como ela 

ocorre no cotidiano das práticas pedagógicas.   

Encontro 2 - Publicações educacionais para a Educação Infantil 

recentes no Brasil 

Nesse encontro faremos uma visitação às publicações recentes no Brasil 

que se referem à Educação Infantil, como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, as Diretrizes Curriculares para a Educação e os 

Parâmetros de qualidade. 

Encontro 3- BNCC e Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento 

Nesse encontro discutiremos brevemente as três versões da BNCC. 

Discutiremos também os direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

previstos na BNCC e como podem ser garantidos nas práticas 

pedagógicas. 

Encontro 4 – Campos de experiências e Objetivos de 

Aprendizagem e Desenvolvimento 

Nesse encontro discutiremos a importância do trabalho com os campos 

de experiências de maneira não episódica e fragmentada a partir das 

práticas pedagógicas. Também visitaremos os objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento e como podemos criar novos objetivos a partir de 

nosso cotidiano.  

Encontro 5 - Avaliação e documentação pedagógica 

Nesse encontro discutiremos os instrumentos de avaliação que podem ser 

utilizados na Educação Infantil sob duas perspectivas: a primeira como 

forma de acompanhamento do desenvolvimento das crianças e a segunda 

como forma de reflexão do trabalho docente. Abordaremos ainda a 

importância e os aspectos que compõe a documentação pedagógica e 

como ela pode auxiliar a avaliação.  



  

Encontro 6 - Tipos de livros para crianças 

Nesse encontro será trabalhada a leitura na Educação Infantil, a partir da 

consideração das especificidades dessa etapa da educação, enfocando as 

estratégias de leitura e os diversos tipos de livros destinados às crianças, 

possibilitando a identificação e diferenciação desses livros a partir da 

compreensão dos aspectos envolvidos. 

Encontro 7 - Conceito de literatura infantil 

Serão conceituados os livros de literatura infantil e os paradidáticos, 

trazendo aspectos históricos dos textos literários. Após isso, serão 

mencionados exemplos de diversos livros nessas classificações e as 

diferenças entre eles. 

Encontro 8 - Contos de fadas e psicanálise 

Nesse encontro serão conceituados os contos de fadas e ocorrerá uma 

retomada dos contos mais populares a fim de tratar dos aspectos 

psicanalíticos desses contos e da simbologia envolvida no 

desenvolvimento dessas histórias. 

Encontro 9 - Práticas pedagógicas para o trabalho com literatura 

infantil 

Dentre as práticas pedagógicas para o trabalho com a literatura infantil 

há a contação de história. Assim, nesse encontro será tratada da contação 

de histórias, mencionando aspectos desse âmbito, para posteriormente, 

os participantes contarem histórias, especificamente um conto de fadas 

escolhido previamente. 

*18 h/a de atividades prévias e posteriores aos encontros que poderão 

ser leituras de textos, produção de atividades, de recursos e outros.  



  

DESCRIÇÃO DAS AULAS DO CURSO 

 

AULA 1 - Escola sem muros, sala de aula sem paredes.  O perfil do 

aluno adaptando as novas abordagens online de ensino.  

Aula que tem como objetivo conscientizar o aluno sobre a mudança da 

escola, na escola e para a escola. Ele é o protagonista do processo de 

ensino / aprendizagem, com isso a nova rotina exige adaptação, 

empenho e dedicação para que a aprendizagem aconteça de forma 

remota.  

Técnicas para motivar o aluno a permanecer ativo e participativo nas 

aulas online 

Uma escola atrativa para todos.  

Propostas práticas e estudos de casos.  

 

AULA 2 - Orientando pais ao novo cenário da relação escola 

/comunidade escolar/ alunos.  

Aula com o objetivo de fortalecer a comunicação positiva entre escola e 

família. Adaptando o papel de cada um dentro deste contexto. A 

Orientação para a nova escola e as novas demandas da educação. A 

valorização da família neste contexto.  Estratégias de ajuda para que a 

família saiba lidar com esse novo formato da escola e do ensino.  

Parceria escola e família e a adaptação ao ensino híbrido. Propostas 

práticas e estudos de casos.  

 

AULA 3 – Gestão emocional durante conflitos. Como manter a saúde 

mental nesse momento de pandemia. 

Aula onde serão contempladas ferramentas de gestão emocional e 

autoconhecimento. São demonstrados conhecimentos das áreas de 

Psicologia, Neurociência e Mindfulness, com o objetivo de fornecer 

possibilidades concretas de gerir as emoções de forma criativa e 

eficiente. 



  
 

AULA 4 – Ferramentas práticas de Comunicação Emocional. Como 

desenvolver uma comunicação emocional, assertiva e não-violenta. 

Aula que traz uma explanação clara sobre o uso da Comunicação 

Emocional e também da Comunicação Não-Violenta de Marshall 

Rosenberg. A proposta é trazer exercícios práticos e transformadores, 

para o cotidiano escolar.  

 

AULA 5 – Mentoria e troca de experiências.  

Elaboração de estratégias práticas para o cotidiano escolar. 

 

PROFESSORES 

 

 

Aline de Novaes 

Doutoranda e mestra em Educação; Especialista 

em Formação de Professores em Educação 

Especial e Inclusiva e pedagoga pela Universidade 

Estadual Paulista (Unesp), “Júlio de Mesquita 

Filho”, Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC) 

campus de Marília/SP. Psicopedagoga Institucional e Clínica pela 

Faculdade Iguaçu, Instituto de Ensino, Capacitação e Pós-Graduação 

(Indep). Professora há oito anos, perpassou por turmas de bebês; 

crianças de Educação Infantil e Ensino Fundamental I; adultos de cursos 

de graduação e pós-graduação.Atualmente, atua na Educação Infantil e 

em cursos de pós-graduação. 

 

 



  

Tawana Orlandi 

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. Atua em projetos de formação de professores 

que atuam na Educação Infantil. Atualmente é professora de educação 

infantil na rede municipal e professora e coordenadora local da Pós-

Graduação em Educação Infantil em Ribeirão Preto – SP.  

  



  

 

 

 

 

 

 


