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CURSO MASTER 
 

Turma digital - Aulas 100% ao vivo e online 
 

 

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 para Educadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

A PALAVRA DE UM DOS FUNDADORES DO IBFE 
 

“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 quatro livros em Educação - Métodos de Ensino para Nativos 

Digitais (2011), Inovação em sala de aula (2018), Educação 4.0 (2019) e Método 3 (2021) 

- 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 

 

Matemática e Alfabetização: Práticas para 
a Educação Infantil. 

 
CORPO DOCENTE 

Profª. Karina Lumena de Freitas Alves 

Profª. Patrícia Mendes Comassio 
 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA  

Aulas ao vivo e online: 30 horas – 5 encontros online ao vivo das 19h às 

22h30 (18 horas) e atividade complementar (12 horas) * 

 

DATAS DE AULA:  

● 07/10/2021 (quinta-feira) 

● 14/10/2021 (quinta-feira) 

● 21/10/2021 (quinta-feira) 

● 28/10/2021 (quinta-feira) 

● 04/11/2021 (quinta-feira) 

 

 

  PÚBLICO ALVO: Pedagogos, professores, psicopedagogos e 

coordenadores da educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ESTRATÉGIA 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. 

 

 



  

 

EMENTA  

Quais são as habilidades preditoras do letramento matemático e da 

alfabetização na educação infantil? Essa é uma pergunta que deveria nortear 

o trabalho dos profissionais que atuam com a primeira infância. O 

desenvolvimento dessas habilidades pode melhorar o processo de 

aprendizagem das crianças nos anos iniciais do ensino fundamental. Dessa 

forma, este curso traz uma proposta de conexão entre elas, como forma de 

sugestão à prática pedagógica. 

 

 

OBJETIVOS DO CURSO  

● Compreender a importância da linguagem no processo de aprendizagem 

da educação infantil; 

● Conhecer as habilidades preditoras do letramento matemático; 

● Conhecer as habilidades preditoras da alfabetização; 

● Compreender a importância do trabalho interdisciplinar entre essas 

habilidades preditoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

AGENDA DE AULAS 

 

AULA TÓPICOS ABORDADOS DATA 

1 

 

● Apresentação do curso; 

● BNCC – Base Nacional Comum Curricular; 

● Discussão inicial sobre linguagem 

 

07/10/2021 
Karina Lumena / Patrícia 

Comassio 

2 

 

● Matemática aos 3 anos; 

● Raciocínio lógico e sua relação com o 

desenvolvimento infantil; 

● Sugestões de atividades. 

 

14/10/2021 
Karina Lumena / Patrícia 

Comassio 

3 

 

● Matemática aos 4 anos; 

● Preditores da alfabetização; 

● Sugestões de atividades. 

 

21/10/2021 
Karina Lumena / Patrícia 

Comassio 

4 

 

● Matemática aos 5 anos; 

● Preditores da alfabetização; 

● Sugestões de atividades. 

 

28/10/2021 
Karina Lumena / Patrícia 

Comassio 

5            
● Apresentação das alunas; 
● Fechamento e reflexão final.  

04/11/2021 
Karina Lumena / Patrícia 

Comassio 

 

Participação ativa do aluno(a): Realizar as leituras sugeridas previamente pelas 

professoras para cada encontro. Participar das discussões e elaborar atividades durante o 

curso. Gravar um vídeo curto expondo suas aprendizagens no curso para o último encontro. 
Todas as atividades serão contabilizadas como horas de atividade complementar.  

  



  

 

DESCRIÇÃO DAS AULAS DO CURSO 

 

AULA 1 - Apresentação do curso e da proposta da BNCC para a educação infantil. 

A aula tem como objetivo apresentar a proposta da BNCC para educação infantil, refletir sobre 

a importância da linguagem no desenvolvimento infantil e discutir sobre as habilidades 

preditoras da matemática e da alfabetização em relação à proposta da base.  

Com intuito de incentivar a participação ativa dos participantes, cada um deverá enviar, com 

antecedência, as suas expectativas em relação ao curso, para os seguintes endereços de e-mail: 

( pati_comassio@hotmail.com; profkarinalumena@gmail.com ) 

Aula 2 - Raciocínio Lógico e sua relação com a Matemática e com a Linguagem.  

A aula tem como objetivo iniciar uma reflexão a respeito da construção do raciocínio lógico na 

educação infantil e apresentar sua relação com o aprendizado da matemática e da compreensão 

da linguagem, além de apresentar as habilidades preditoras da matemática para crianças até 

três anos. 

Aula 3 – Habilidades Preditoras da Matemática e da Alfabetização aos quatro anos 

Nesta aula pretende-se dar continuidade às habilidades preditoras da matemática para crianças 

até quatro anos de idade, bem como apresentar as habilidades preditoras da alfabetização que, 

relacionadas ao raciocínio lógico, formarão a base para que o desenvolvimento da linguagem se 

inicie de forma gradual, lúdica e tranquila. 

Aula 4 – Habilidades Preditoras da Matemática e da Alfabetização aos cinco anos 

A aula tem como foco a continuidade dos objetivos da aula anterior, entretanto dando maior 

ênfase à importância deste período na educação infantil cuja criança já possui uma capacidade 

maior para o cumprimento de regras, facilitando à prática de atividades que propiciarão 

prepará-la para o ingresso no ensino fundamental. 

Aula 5 – Apresentação das alunas e troca de experiências. 

Elaboração de estratégias práticas para o cotidiano escolar com base no que foi discutido. 
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SOBRE AS PROFESSORAS 

 

Karina Lumena 

Engenheira formada pela Escola de Engenharia de 

São Carlos (EESC-USP) e mestre em Ciências pela 

Engenharia de Produção da EESC-USP, com ênfase 

em Finanças Corporativas. Atuou por mais de dez 

anos, como Docente Universitária, ministrando 

aulas de Matemática, Matemática Financeira, 

Raciocínio Lógico, Gestão Contábil, Gestão de 

Custos, Análise Financeira e Finanças Corporativas. 

Trabalha atualmente com acompanhamento 

pedagógico individual em Matemática atendendo crianças da Educação 

Infantil, do Ensino Fundamental e jovens do Ensino Superior. É Doutoranda 

no Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) na área de Psicologia da Educação Matemática e é membro 

integrante do Laboratório de Estudos Aplicados em Aprendizagem e Cognição 

(LEAAC).  

 

 

Patrícia Comassio 

 

Pedagoga pela Universidade de Franca (2012). 

Psicopedagoga Clínica e Institucional pela 

Universidade de Franca (2015). 

Neuropsicopedagoga pela Universidade Cândido 

Mendes- UCAM PROMINAS (2018). Aplicadora ABA 

com estratégias naturalistas. Experiência em 

Educação Básica l (Alfabetização) e Educação 

Infantil, psicopedagoga clínica desde 2015. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 


