Introdução à Pedagogia Freinet
DATA: 06/05/17 (sábado)
HORÁRIO: das 9:00 às 12:00h
e das 13:30 às 17:00h
CARGA HORÁRIA: 6h30m
VALOR: R$ 100,00
(inclui materiais impressos)
LOCAL: Escola Curumim
INSCRIÇÕES até 28/04/17

Pelo fone: 3256 2648
Ou pelo e-mail:
secretaria@escolacurumim.com.br

www.escolacurumim.com.br

Dirigido a profissionais e estudantes e todos os interessados na área de educação. Este minicurso
abre a possibilidade de realização de estágio em nossas salas de aula (a combinar).

Entregaremos certificado de participação no curso.

O que é a Curumim?
Uma escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental fundada em 1978,
cujo projeto pedagógico baseia-se nas ideias do educador Célestin Freinet.
O desenvolvimento da capacidade criadora, de atitudes de participação no grupo,
de exercício de cidadania, de pesquisa, de abertura para a aprendizagem são os
eixos do nosso trabalho.

Aprender é um exercício de cidadania

Proposta do minicurso de Introdução à Pedagogia Freinet
O educador Célestin Freinet, a partir de perguntas
sobre sua própria prática e sobre suas observações
das crianças, desenvolveu instrumentos de
trabalho capazes de alterar a antiga rotina fria e
cinzenta de sua classe, transformando-a num
“canteiro de obras”, num ambiente de trabalho
prazeroso, de construção do conhecimento
pelos alunos. Nossa proposta é fazer uma reflexão
crítica sobre os modelos tradicionais de ensino e
apresentar os eixos fundamentais que apoiam o
trabalho do professor freinetiano. Também
iremos promover atividades práticas que permitam
uma reflexão sobre o fazer pedagógico.

No nosso curso vamos abordar os aspectos gerais da Educação e apresentar a
Pedagogia Freinet como uma alternativa ao modelo tradicional de ensino. Serão destacados
Alguns instrumentos pedagógicos:
Roda de conversa
Livro da vida
Produção dos alunos
Ateliers
E também refletir sobre o papel da expressão infantil na aquisição do conhecimento
e experimentar nossa capacidade de expressão, criação e construção do conhecimento.

O curso será ministrado pela equipe de
coordenação da Escola Curumim

“Educação é desenvolvimento global
e não acúmulo de conhecimentos,
adestramento ou simples treinamento.”
(Carta da Escola Moderna - C. Freinet)

Rua Santa Maria Rosselo, 118
Mansões Sto Antonio Campinas SP
3256 2648  13087-421
www.escolacurumim.com.br

