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Desenvolvimento de curso relacionado à área de pedagogia, abrangendo discussões
em áreas de administração empresariais, escolar e meio ambiente, estudo levantado,
pesquisado a partir de livros, revistas, documentos, indagações pertinentes ao tema.
Curso de Licenciatura em Pedagogia - EAD
• Filosóficos:

Artigo I.

PROFESSOR REGENTE: Edvaldo Francisco de Moura

DISCIPLINA: Ciências humanas
CURSO: Licenciatura em pedagogia

SÉRIE: 1ª
TURMA: 01
TURNO: ead
UNIDADE: I

2.1 - REGISTRO DE COMPARECIMENTO

3.1 - OBJETIVO(S) DA AULA

O objetivo da referida é esclarecer e prepara profissionais par mercado de trabalho e da
pesquisa datico-cientifico.

3.2 - CONTEÚDOS TRABALHADOS

Especificamente a area de administração de ambiente escolar , empresarial,
ministração de aulas, elaborar projetos diversos, levantar e indagar e concluir.

3.3 - RECURSOS DIDÁTICOS UTILIZADOS

EAD, SISTEMA VIRTUAL DE ENSINO, Cd Room, Textos, Revistas, Recursos
audiovisuais e outros. A escola centraliza sua prática em projetos didático-pedagógicos.

3.4 - CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
Por meio virtual, rede social de comunicação web, cd room, apostilas.

3.5 - CARACTERÍSTICAS DOS ALUNOS DA ESCOLA

Trata-se de alunos inseridos numa realidade socioeconômica de classe média/baixa. Na sua
maioria com comportamentos em níveis normais e corriqueiros, sendo que o maior
problema enfrentado é a falta de tempo para pesquisa e para elaborar projetos cientificos de
laboratoriaos, esses deverão serem supridos se possivel por leituras e indagações ao
coordenador do curso .

3.6 - DESENVOLVIMENTO DA AULA

3.6.1. - 1º modolo:
INTRODUÇÃO
A inteção e apresentar ao aluno o mundo novo da intelectualidade, da pesquisa ,do ensino
ead.

3.6.2 - 2ºdia:
DESENVOLVIMENTO I
O momento da acolhida é iniciado com nossa apresentação da Instituição Isol e
por diante apresentar o material que temos em mãos.
Apresentamos então o segundo modulo

3.6.3 - 3ºdia:
DESENVOLVIENTO II

3.6.4 - 4º dia:
CONCLUSÃO

3.7 - RELACIONAMENTO PROFESSOR - ALUNO
Se da por meio virtual e se possivel encontros presensiais

3.8 - TENDENCIAS METODOLÓGICAS DO PROFESSOR

O discurso sobre os pressupostos teórico-metodológicos adotados pela escola estão pautados
numa epistemologia sócio-interacionista e/ou construtivista.
A ação docente tende a uma postura construtivista, pois muitas das técnicas
utilizadas envolvem a participação do aluno. O cunho religioso (católico) é notório e em toda
temática a docente reforça princípios de valores positivos.

3.9 - HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROFESSOR

Filosofo pela USF, UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO
Pedagogo pela Uni abc, UNIVERSDADE DO GRANDE ABC
Docencia do ensino superior, filosofia, sociologia pela G.V, GETULIO VARGAS
3.10 - APRECIAÇÃO DA AULA PELO OBSERVADOR
Buscamos excelencia no atendiemnto ead

3.11 QUESTÕES COGNITIVAS

O aluno terá total autonomia para expor suas ideias sobre metos aplicados.
4 - O PROJETO DIDÁTICO – PEDAGÓGICO

PROJETO LICENCIATURA EM PEDAGOGIA

Duração: 4 MODULOS , Introdução , Desenvolviemnto I, Desenvolviemnto II e
Conclusão
Período: a combinar

Objetivos:
● Formação do individuo nos conhecimentos de ensino superior.
● Distinguir diferentes formas de aprendizagem.
● elaborar, proejtos, conversações, discuros, aulas , ministraçoes.
● Desenvolver a criatividade e a imaginação.
● Desenvolver a coordenação motora através das artes.
● Desenvolver a atenção e o raciocínio.

Desenvolvimento:
● Leitura e discussão de diferentes textos:
1. livros e filmes indicados (anexo)
2. exposiçoes indicadas (anexo)

● Atividades matemáticas
● Produção de textos
● Montagem de murais
● Confecção de fantoches (anexo)
● Pesquisas
.
Segue abaixo as etapas e atividades a serem realizadas:

.
6 – REFERENCIAS

.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental.
Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília, 1997ª
FONSECA, Lúcia Lima da. O Universo na Sala de Aula — Uma Experiência em Pedagogia de
Projetos, Ed. Mediação,( data e local não encontrados). Disponível em: Acessado em:
224/09/09.
.
HERNADES, Fernando Transgressão e Mudança na Educação — Os Projetos de Trabalho,Ed.
Artmed,( data e local não encontrados). Disponível em: Acessado em 23/09/09.
MAHEU, Eric. Roteiro para construção de projeto didático-pedagógico de estágio edc
UFBA.-168. Disponível em: http://www.c7s.com.br/simposio/III/palestras
E outros autores que segeum citados na bibliografia de cada modulo.

O aluno faz sua matricula, recebe o cd room , ele precisa ter acesso a internet, ou
poderá imprimir em uma gráfica ( Lan House) de posse do material poderá responder
as questões propostas nos exercícios, pode escrever com caneta esferográfica e
encaminhar ao pólo ISOL, fará a prova do modulo 1 e seqüencialmente se atingir a
média 8 , o curso por completo terá 1600 horas de estudo aplicado e 60 de estagio que
deverá ser apresentado ( será 4 módulos que deverão ser estudados e obedecidos
passo a passo)

DOCUMENTOS
Rg. CPF, comprovante conclusão segundo grau- copias autenticadas
Foto ¾
Comprovante moradia, comprovante baixa renda ( holerite – copia) ou estiver
desempregado faça uma carta de próprio punho e envie-nos, se for especial ( alguma
deficiência envie um comprovante, laudo, etc.)
Todos os documentos devem ser copias.
Comprovante de taxa de matrícula mais taxa de mensalidade valor somado 80.00 R$

Taxa de matricula 50.00 R$ mais mensalidade de 30.00 R$

Banco Bradesco

Conta corrente
Renilton Brito
Campos Elíseos, São Paulo SP
(Observação os valores aqui descritos e cobrados é para manutenção do projeto, pois
precisamos pagar contas de luz, água local etc., e não contamos com ajuda ou
parceria, o que buscamos incessantemente, esperamos por uma boa parceria, o que
com ajuda de cada aluno e amigo, companheiro, deixamos claro nossa total intenção
social neste projeto de inclusão educacional, não temos fins lucrativos)

RENILTON BRITO

Curso Licenciatura em Pedagogia e demais cursos da área de humanas pelo sistema
EAD
Coordenador e tutor
Edvaldo Francisco de Moura, RG 215412187
Professores
Edvaldo F.Moura
Claudemir Saugo
Vladimir Mozini,
Ricardo Avila Guarda
Renilton Brito

d homem, conhecimento, criança, infância, instituição de Educação Infantil, definição desta ação.

• Filosóficos:
Visão de mundo,
Considerar objetivos da ação pedagógica, tais como autonomia, definição desta ação.

