
PÚBLICO-ALVO: Profissionais na área de Educação, e profissionais de diferentes áreas de atuação interessados em 
complementar a formação acadêmica por meio de estudos, pesquisas e vivências em Educação Infantil e Letramento

ATUAÇÃO PROFISSIONAL: Oferecer subsídios teórico-metodológicos que permitam construir significações pessoais 
sobre as situações de aprendizagem de crianças de 0 a 6 anos em instituições educacionais, buscando superar a 
fragmentação do aprender infantil na construção de projetos pedagógicos adequados a infância de direitos. Para tanto, 
serão observados os seguintes itens:
- Discutir os principais desafios do atendimento à infância no Brasil;
- P- Problematizar a situação da Educação Infantil gente aos desafios da sociedade contemporânea;
- Qualificar as educadoras e educadores para as atividades de pesquisa na área da Educação Infantil;
- Desenvolver projetos de trabalho, com abordagem interdisciplinar, contribuindo para o sucesso do processo de ensino e 
aprendizagem no contexto da Educação Infantil.

ÁREA DE CONHECIMENTO: Educação.

FREQUÊNCIA: 2 encontros presenciais por mês, das 9h às 16h

CERTIFICAÇÃO: FAEP

Documentos para efetivação da matrícula, cópias simples de cada: Documentos para efetivação da matrícula, cópias simples de cada: 
RG, CPF, Comprovante de Residência, Certificado ou Diploma de conclusão de Curso (graduação)

MATRIZ CURRICULAR
• Metodologia da Pesquisa
• Psicologia da aprendizagem
• Metodologia e didática do Ensino Superior
• Recursos Tecnológicos aplicados à Educação
• Fundamentos históricos, políticos e legais da educação infantil.• Fundamentos históricos, políticos e legais da educação infantil.
• Desenvolvimento biológico e saúde da criança
• Concepções de alfabetização e letramento
• Fundamentos teórico-metodológicos do ensino de ciências e matemática na educação infantil
• A arte e o Lúdico na Educação Infantil
• A arte de contar histórias e literatura infantil
• Psicomotricidade e aprendizagem • Gestão e negociação de conflitos
• Gestão, currículo, planejamento• Gestão, currículo, planejamento

CARGA HORÁRIA TOTAL: 360 horas

DURAÇÃO: 12 meses

NÚMERO MÍNIMO DE ALUNOS PARA FORMAÇÃO DE TURMA: 20 alunos.

PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL
CURSO:


