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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 para Educadores. 

 

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. 

 

A PALAVRA DA COORDENADORA 

 

“O educador que souber integrar o movimento as capacidades psíquicas, 

terá em suas mãos uma maior variedade e capacidade educacional”. 

 

Marcelo Lopes, Graduado em Educação Física pela 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

(2005). Especialista em Bioquímica, Fisiologia, 

Treinamento e Nutrição Esportiva pela Unicamp 

(2006). Especialista em Docência no Ensino 

Superior, pela Anhanguera Educacional (2018). 

Coordenador do curso de pós-graduação em 

Psicomotricidade Educacional do IBFE. Professor da 

Secretaria da Educação do município de Vinhedo/SP. 

Também realiza atendimentos personalizados e individualizados. Atua na 

área da educação desde 2007. 

 

TURMA DIGITAL – powered by Canvas LMS 

 

Nesta edição digital, 100% ao vivo e 

online, as aulas acontecerão na 

plataforma Canvas LMS (Learning Management System). Trata-se do melhor 

ambiente virtual de aprendizagem do mundo. Intuitivo, fácil de usar e 

adotado pelas melhores instituições de ensino, tais como Harvard, Stanford 

e Yale, MIT, entre outras.  A plataforma Canvas é 100% na nuvem e pode 



  
ser acessada por meio de computadores (desktops ou laptops), tablets ou 

celulares. Nela você terá conteúdos prévios às aulas, participará de 

discussões, aulas ao vivo e online, entre outras atividades.  

 

  



  

  CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM 

PSICOMOTRICIDADE EDUCACIONAL 
 

COORDENAÇÃO 

Prof. Esp. Marcelo Lopes 
 

DATA DE INÍCIO: 

15/04/2021- uma vez por semana, às quintas-feiras das 19h às 22h30. 

>>>  Confirmação da turma no dia 08/04/2021 por whatsApp e e-mail.  

 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

420 horas / 13 meses  

 

VAGAS DISPONÍVEIS 

45 vagas 

 

INVESTIMENTO: 

À vista R$ 4.880,00 ou, 

16 parcelas de R$ 354,00 ou, 

20 parcelas de R$ 302,00. 

 

Taxa de matrícula: R$ 80,00  

Em todas as opções de pagamento (16x ou 20x e também no pagamento à vista) será cobrado 

a taxa de matrícula no valor de R$ 80,00. A taxa será cobrada na primeira parcela e não poderá 

ser parcelada. 

 

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. 

 

DESCONTO ESPECIAL PARA MATRÍCULAS ANTECIPADAS:  

- Até 30/11/2020 - 50% de desconto adicional nas 4 primeiras mensalidades. 

- Até 30/12/2020 - 50% de desconto adicional nas 3 primeiras mensalidades 

- Até 31/01/2021 - 50% de desconto adicional nas 2 primeiras mensalidades 

- Até 28/02/2021 - 50% de desconto adicional na primeira mensalidade 

 

Regras: 

- Pagamento contínuo a partir da matrícula 

- Válido somente para planos parcelados 

- Em caso de não abertura de turma, devolução integral do valor feita em até 10 dias úteis. 



  

CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM 

PSICOMOTRICIDADE EDUCACIONAL 

 
 

OBJETIVOS: 

Ao final do curso o aluno terá obtido conhecimentos diversificados 

sobre o assunto e estará apto a promover estudos e vivências que 

possibilite reflexões acerca do corpo em movimento e das práticas 

corporais utilizadas em contextos de aprendizagem. 

Oferecer um curso que possibilite ao aluno construir um corpo de 

discussões e oportunidades de análise para um planejamento de 

projetos educacionais que incluam elementos atualizados na área da 

Psicomotricidade Educacional. 

Consolidar a educação psicomotora como uma ação preventiva no 

processo ensino aprendizagem. 

Construir novos olhares sobre o conceito cultural de uma educação 

pelo movimento. 

 

PÚBLICO-ALVO:        

Graduados das áreas da educação e saúde que atuam ou possam 

atuar na área educacional e demais profissionais portadores de 

diploma de curso superior devidamente reconhecido com interesse 

em estudar as questões que envolvem a Psicomotricidade 

Educacional. O curso visa fornecer parâmetros para que esses 

profissionais contribuam para uma educação humanizada. 

 

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. 

 

 

 
  



  

CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM 

PSICOMOTRICIDADE EDUCACIONAL 

 
 

 

 

FUTURO E TENDÊNCIAS NA EDUCAÇÃO 

Visão geral sobre os conceitos de futuro, tendências e seus 

impactos na Educação. Estudo das ferramentas prospectiva e 

timelines (Linha do tempo) de futuro.  Como a Educação está e 

continuará sendo transformada pelas novas tecnologias e perfil 

das novas gerações. Metodologias e recursos motivacionais 

adequados à nova realidade geracional. Como serão as 

profissões e Educação no futuro. 

 

 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA 

Evolução histórica sobre carreira. Bases da profissionalização do 

educador. Definição de Planejamento de Carreira. 

Desenvolvimento profissional de carreira através da avaliação 

de habilidades, capacidades e competências. Avaliação 360 

graus de competências. Mapa de Competências. Competências 

que mais impactam a carreira do educador do futuro. 

Intervenções para o desenvolvimento de carreira. Autoeficácia 

de carreira como preditor do desempenho. Roteiro e 

metodologia para a confecção do planejamento de carreira. A 

nova composição do educador do futuro. 

  



  

CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM 

PSICOMOTRICIDADE EDUCACIONAL 
 

INTRODUÇÃO A PSICOMOTRICIDADE EDUCACIONAL 

Serão abordados os fundamentos e o objeto de estudo da 

psicomotricidade. Visão histórica e atual da psicomotricidade e 

suas diferentes abordagens. O papel da psicomotricidade no 

contexto escolar e cultural. A importância da Inserção da 

psicomotricidade na educação infantil e no ensino fundamental 

e os respectivos desenvolvimentos motores e cognitivos. 

 

BASES NEUROLÓGICAS E COGNITIVAS DO 

DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM  

Elementos básicos necessários ao desenvolvimento da leitura e 

da escrita e dos distúrbios afetivos e cognitivos que permeiam 

a relação leitor/texto/produção. Fracasso escolar, o fracasso da 

aprendizagem e obstáculos na aprendizagem. Matrizes de 

aprendizagem. 

 

FISIOLOGIA DO MOVIMENTO 

Elementos da fisiologia do movimento humano. Funções 

segmentares corporais na produção do movimento. Princípios 

mecânicos vinculados às estruturas ósteo-músculo-articulares. 

Anatomia e fisiologia da contração muscular. Aspectos 

posturais, locomotores e da preensão. 

 

FUNÇÕES PSICOMOTORAS 

Fundamentação teórica pratica dos sete fatores psicomotores 

com referência o modelo de Luria. Organização dos sete fatores, 

confirmando a hierarquização vertical do modelo Luriano. A 

importância das relações entre o desenvolvimento das funções 

psicomotoras e a aprendizagem. 



  

CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM 

PSICOMOTRICIDADE EDUCACIONAL 
 

OBSERVAÇÃO PSICOMOTORA 

Estudo da observação da qualidade do perfil psicomotor da 

criança, na medida em que o trabalho permita visualizar, 

detectar e isolar muitas dimensões do processo de 

aprendizagem. Elaboração de estratégias educacionais para que 

o aluno desenvolva. 

 

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 

Análise do desenvolvimento humano, na inter-relação das suas 

dimensões biológica, sociocultural, afetiva e cognitiva. 

Compreensão da relação entre desenvolvimento humano e 

processo educativo. 

 

PSICOMOTRICIDADE FERRAMENTAS DE APRENDIZAGEM 

A importância do corpo na construção do saber e na escola. O 

brincar e o brinquedo. Ludicidade e criatividade. Teoria e 

conceito do jogo com uma abordagem psicomotora.  O corpo do 

aluno e o corpo do professor. Construção das funções 

psicomotoras. Comunicações não verbais, verbais e expressões 

afetivas. Construção subjetiva do corpo na dimensão do social. 

Intervenção psicomotora grupal. Intervenção psicomotora em 

instituições: família e escola. 

 

PSICOMOTRICIDADE DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM 

Estudo sobre dificuldades de aprendizagem. Relações entre 

dificuldades de movimento (criança dispráxica) e dificuldade de 

aprendizagem, consubstanciando o papel da motricidade na 

preparação do terreno às funções do pensamento e da cognição.  

 



  

CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM 

PSICOMOTRICIDADE EDUCACIONAL 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Para a conclusão do curso e recebimento do certificado de Pós-

graduação, o aluno entregará um trabalho de conclusão de 

curso em forma de um trabalho escrito (5 páginas) e 

apresentação de trabalho para banca (3 professores). O 

trabalho poderá ser realizado por no máximo quatro alunos 

(grupo) e no mínimo um (individualmente). 

 

 

Este é o curso e este é o IBFE. O nosso comprometimento com o seu 

sucesso profissional está em cada detalhe deste curso. Venha fazer parte e 

se transformar como pessoa e como profissional. 

 

IBFE – Futuro, Tendências e Inovação na Educação 

 

  



  

 

 

 

 


