
 

  



 

O QUE VOCÊ IRÁ ENCONTRAR AQUI? 

 

1. Em primeiro lugar, o futuro da educação 

2. A palavra de um dos fundadores do IBFE 

3. A palavra da coordenadora do curso 

4. Sobre o curso 

 Objetivos 

 Para quem o curso é destinado 

 Estratégias e métodos 

 Detalhamento dos módulos 

 Contatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 Instituto faz parte do Ecossistema IBFE - que foi 

criado em torno do DNA TrendsInnovation - termo criado por nós para explicitar a 

nossa crença na Inovação na Educação com a lente das tendências. 

1 - IBFE Instituto - Cursos de pós-graduação, cursos rápidos (Masters) e 

Extensões, com unidades físicas em várias cidades do Brasil e com Unidade Digital, 

onde os cursos acontecem 100% ao vivo e online. 

2 - IBFE Online - Plataforma com cursos online gravados, todos com o DNA 

Futuro, Tendências e Inovação na Educação. 

3 - IBFE Consultoria - Com equipe experiente e metodologias próprias, O IBFE 

Consultoria ajuda instituições de ensino a identificar as tendências de futuro da 

Educação e fortalecer a sua presença e jornada, visando crescimento e 

longevidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 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 

“A ideia de criança como ser histórico sujeito de direitos e promotora de 

cultura que temos hoje é recente em termos históricos, a legislação mudou, 

mas no que se refere à cultura, ainda estamos em processo. Por isso, 

conhecer os conceitos de infâncias e cultura infantil; se relacionar com as 

crianças de maneira respeitosa; garantir os direitos das crianças e 

promover ações em que as crianças sejam protagonistas são fundamentais 

para que essas mudanças efetivamente ocorram”. 

 

Tawana Orlandi é Mestre em educação pelo 

Programa de Pós-Graduação em Educação da 

UFSCar (São Carlos) e Pedagoga pela Faculdade de 

Filosofia e Ciências (UNESP) de Marília. Professora na 

rede municipal em Ribeirão Preto há mais de dez 

anos e formadora de professores e gestores que 

atuam na Educação Infantil. Professora da pós-

graduação no Instituto Brasileiro de Formação de 

Educadores (IBFE) e pesquisadora no Lepes (Laboratório de estudos e 

pesquisas em Economia Social na USP em Ribeirão Preto). 
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TURMA PRESENCIAL – powered by Google Classroom 

 

Visando ampliar a experiência de aprendizagem, o 

curso terá como suporte a plataforma Google 

Classroom, que possibilita total interação entre 

docentes e discentes, uso de metodologias ativas, 

com conteúdos prévios e para aprofundamento 

posterior aos encontros presenciais.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM INFÂNCIAS,  

CRIANÇAS E CULTURA INFANTIL 

 

OBJETIVOS: 

Antigamente as crianças tinham poucos direitos e muitas obrigações, elas eram 

vistas como pessoas pequenas que nada sabiam e por isso os adultos acreditavam 

que deveriam ensiná-las a se comportar no mundo. Por outro lado, as crianças 

possuíam liberdade para explorar as ruas e as praças, brincar e se relacionar com 

outras crianças. Ao passo que as crianças ganharam direitos e voz, perderam 

também os espaços e os tempos de brincar. Hoje suas rotinas estão ocupadas de 

atividades ou rodeadas de aparelhos eletrônicos. Pesquisadores de diversas áreas 

têm buscado conhecer e investigar como as crianças aprendem e já podemos 

afirmar que a primeira infância é a fase mais importante para o desenvolvimento 

humano; que o afeto e a motivação são os principais fatores no processo de 

aprendizagem das crianças e jovens; que as crianças por meio das experiências 

conhecem o mundo utilizando seus sentidos e se expressam por meio de diferentes 

linguagens, cem linguagens, como diria Loris Malaguzzi. Admitir as crianças como 

seres capazes e potentes é o primeiro passo desse caminho que estamos 

percorrendo hoje, ouvi-las e observá-las atentamente é parte do nosso papel, para 

a partir daí, criar com as crianças situações e experiências significativas, seja como 

professores, pais, avós, terapeutas, educadores e outros que tenham alguma 

crianças sob sua responsabilidade. A pós-graduação em infâncias, crianças e 

cultura infantil é um convite para mergulhar profundamente nos saberes infantis, 

descobrir novas possibilidades e se reconectar com sua criança interior.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM INFÂNCIAS, 

CRIANÇAS E CULTURA INFANTIL 

 

● Aprofundar os conhecimentos sobre as contribuições dos diferentes campos do 

conhecimento sobre crianças, infâncias e cultura infantil; 

● Explorar e conhecer diferentes ferramentas e estratégias para promover as 

aprendizagens e desenvolvimento infantis; 

● Compreender as expressões infantis por meio de diferentes linguagens em 

espaços escolares e domiciliares; 

● Ampliar os conhecimentos sobre temas contemporâneos promovendo uma 

sociedade mais respeitosa e acolhedora para todos e todas; 

● Conhecer as principais legislações que abordam a primeira infância e as escolas 

de educação infantil;    

● Trocar experiências e vivências com os alunos e professores do curso por meio 

de aulas práticas e aplicação do método 3; 

● Conhecer as pesquisas recentes sobre as infâncias, crianças e cultura infantil 

e metodologias usadas em pesquisas com crianças. 

 

PARA QUE ESTE CURSO É DESTINADO: 

Educadores, fonoaudiólogos, psicólogos, professores, terapeutas, profissionais que 

atuam com parentalidade e outros profissionais graduados que se interessam por 

estudar e pesquisar as infâncias, as crianças e a cultura infantil.  

  

 

 

 

 



 

CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM INFÂNCIAS, 

CRIANÇAS E CULTURA INFANTIL 

 

ESTRATÉGIAS E MÉTODO 

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 INFÂNCIAS, 

CRIANÇAS E CULTURA INFANTIL 
 

 

 

 

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 INFÂNCIAS, 

CRIANÇAS E CULTURA INFANTIL 

 
 

 

 

PERCURSOS HISTÓRICOS E ESTUDOS SOCIOLÓGICOS DAS CRIANÇAS 

E DA INFÂNCIA NO BRASIL E NO MUNDO 

O módulo "percursos históricos das crianças e das infâncias no Brasil e no mundo” 

tem como objetivo conhecer as mudanças ao longo da história do conceito de 

criança partindo dos acontecimentos a nível mundial e compreender as mudanças 

no Brasil que se refletiram nas legislações, como: o estudo da Constituição Federal 

de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, dos Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil, do 

Marco Legal da Primeira Infância, da Base Nacional Comum Curricular e outras leis 

que tratem da primeira infância no Brasil.  Tem como objetivo também apresentar 

os estudos sociológicos a respeito da infância e da cultura infantil.  

 

NEUROCIÊNCIA E INFÂNCIA  

O módulo “neurociência e infância” tem como objetivo fundamentar a análise e 

compreensão do desenvolvimento infantil sob a luz da neurociência e da psicologia. 

Conhecer os principais marcos do desenvolvimento infantil, principalmente da 

primeira e segunda infância, bem como a relação dos aspectos fisiológicos e 

ambientais. Serão abordados temas como:  formação fetal e nascimento, marcos 

do desenvolvimento neuropsicomotor, estruturas cognitivas e maturação cerebral, 

vulnerabilidade social e correlatos neuropsicológicos e Teorias do desenvolvimento 

e personalidade. 

 



 

CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM INFÂNCIAS, 

CRIANÇAS E CULTURA INFANTIL 

 
 

 

 

TEMAS CONTEMPORÂNEOS 

O módulo “temas contemporâneos” terá como objetivo abordar questões 

relativamente novas em nossa sociedade e que tem ganhado cada vez mais 

espaço: a inclusão de pessoas com deficiências, questões de gênero, questões 

étnico-raciais, parentalidade e a criação de vínculos saudáveis. O protagonismo 

infantil também será abordado nesse módulo, com o objetivo de fomentar a 

participação ativa das crianças por meio de ferramentas e estratégias. 

    

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL 

O módulo “educação socioemocional” tem como objetivo abordar o 

desenvolvimento das competências socioemocionais nas crianças, pais e 

educadores. No módulo serão abordados os temas: saúde mental do cuidador, 

saúde mental dos educadores, a importância das competências socioemocionais 

no desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento de limites e o egocentrismo 

infantil, o controle das emoções nas crianças, diálogo assertivo entre o adulto e a 

criança, autoconhecimento, autocontrole, amabilidade, empatia. A construção de 

vínculos na família e na escola. A construção do projeto de vida desde a infância.  

 

 

 

 



 

CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM INFÂNCIAS, 

CRIANÇAS E CULTURA INFANTIL 

 
 

 

 

CRIANÇAS EM ESPAÇOS EDUCACIONAIS  

O módulo “crianças em espaços educacionais” tem como objetivo elencar as 

principais diretrizes que regulamentam hoje as creches e pré-escolas, por meio 

dos conceitos de direitos de aprendizagem e desenvolvimento, campos de 

experiências e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento; discutir a 

importância da intencionalidade pedagógica, do planejamento e avaliação 

processual como forma de acompanhamento das crianças e reflexão da ação 

docente. Também tem como objetivo conhecer a pedagogia de projetos e a 

importância da literatura na educação infantil.  

 

GESTÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

O módulo “gestão na educação infantil” tem como objetivo contextualizar a 

educação infantil de forma histórico e social, abordando aspectos fundamentais da 

gestão das instituições de educação infantil, no que tange a relação da família com 

a escola.  História das funções das instituições de educação infantil. Formação de 

recursos humanos para a educação infantil. Como escolher onde matricular seu 

filho na educação infantil. Fortalecendo vínculos entre família e escola. O perfil do 

gestor de educação infantil. Perfil do professor da educação infantil. Relações 

humanas na educação infantil. Projetos de prevenção na educação infantil.  

 

 



 

CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM INFÂNCIAS, 

CRIANÇAS E CULTURA INFANTIL 

 
 

 

 

OS DIVERSOS TIPOS DE DEFICIÊNCIAS E AS CRIANÇAS 

O módulo “os diversos tipos de deficiências e as crianças” trará uma caracterização 

das deficiências consideradas pela legislação vigente em nosso país como Público 

Alvo da Educação Especial – PAEE (pessoas com deficiência, transtorno do espectro 

autista e altas habilidades/superdotação), afim de conhecer suas potencialidades 

e limitações. Além disso, conhecendo as áreas comprometidas é possível através 

dos marcos do desenvolvimento infantil propor intervenções e ações para a 

estimulação precoce e o trabalho com o desenho universal para a aprendizagem 

em ambientes educacionais. 

 

JOGO, BRINQUEDO E BRINCADEIRA 

O módulo “jogo, brinquedo e brincadeira” tem como objetivo definir as diferenças 

entre esses conceitos: jogo, brinquedo e brincadeira a partir de diferentes campos 

do conhecimento; conhecer mais sobre a gamificação, o uso saudável de telas. 

Jogos que desenvolvem o pensamento lógico fundamental para entender as 

pessoas e o mundo ao nosso redor. Inserção de um olhar para o desenvolvimento 

matemático com jogos e brincadeiras que já ocorrem na educação infantil. 

Também tem como objetivo conhecer o brincar heurístico e a importância do 

desemparedamento.    

 

 



 

CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM INFÂNCIAS, 

CRIANÇAS E CULTURA INFANTIL 

 
 

 

 

EXPERIÊNCIAS E EXPRESSÕES INFANTIS COTIDIANAS  

O módulo “experiência e expressões infantis cotidianas” tem como objetivo 

abordar a importância da experiência para as crianças como forma de conhecer o 

mundo através dos seus sentidos e vivências. A psicomotricidade como 

fundamental para o desenvolvimento do pensamento, emoção e ação das crianças 

e a música como expressão infantil e fundamental no desenvolvimento dos 

aspectos cognitivo, afetivo, corporal/físico, social, cultural e estético. A construção 

do pensamento na infância tanto em relação ao desenvolvimento da criatividade 

como em relação ao desenvolvimento do pensamento lógico, do senso numérico e 

espacial fundamentais para o pensamento matemático. A importância das 

representações pictóricas que auxiliam o desenvolvimento do pensamento 

abstrato, aumentando as chances de que a criança seja capaz de compreender 

diferentes representações e significados para que possa tirar conclusões lógicas 

sobre suas investigações. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM INFÂNCIAS, 

CRIANÇAS E CULTURA INFANTIL 

 
 

 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO  

Nesse módulo abordaremos os conceitos de aprendizagem ao longo da vida e 

desenvolvimento profissional. Conhecermos o potencial do memorial formativo e 

da documentação pedagógica. No final do módulo os alunos farão um memorial 

formativo contendo duas partes: Na primeira deverão descrever como foi sua 

infância e os primeiros anos na escola, deverão registrar detalhadamente tudo o 

que for possível lembrar. Na segunda parte farão um registro das aprendizagens 

mais significativas no decorrer do curso em destaque os conceitos de infância, 

crianças e cultura infantil. O trabalho deverá ter no mínimo 3 e no máximo 6 laudas 

(páginas).  

 

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  

 

 

 

 

 



 

FALE COM NOSSA EQUIPE! 

 

Whastsapp:  

(16) 98262-6885 

 

Telefone:  

(16) 3600-8826 

 

E-mail:  

comercial.ribeirao@ibfeduca.com.br 

 

Inscrições:  

www.ibfeduca.com.br/posrp 
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