EMENTA DO CURSO: “Fazeres e Saberes da Educação Básica”
Público alvo: professores ingressantes e docentes que não fizeram o primeiro módulo.
Local: Complexo Educacional Mirambava. Rua Campos Salles – nº 884, na sala de vidro.
Horário: das 19h às 21h.
Quando: Turma 1 Terça-feira – encontros presenciais, quinzenalmente (30 vagas)
Turma 2 Sábado - encontros presenciais, quinzenalmente (30 vagas)
Início do curso: maio de 2022.
Encerramento do curso: novembro de 2022.
Carga horária: 60 horas
A participação é confirmada no ato da inscrição , preenchendo as 30 vagas disponíveis, o sistema
não permitirá mais a inscrição.

Por compreender a sala de aula como espaço dinâmico de atuação para ensinar
e aprender, a Secretaria Municipal de Educação de Suzano, convida você
professor (a) para a participar do curso de formação “Fazeres e Saberes da
Educação Básica”.
Os encontros têm como proposta aprofundar estudos relativos às estratégias de
ensino sobre a Língua Materna e Matemática do 1º ao 5º ano, estimulando
reflexões sobre a prática pedagógica no cotidiano escolar, a autoria do professor
e integrando ações de aprimoramento ao exercício profissional da docência.
O curso será ministrado pelos formadores técnicos Douglas Marques e Rafael
Battani, especialistas em Letramento e Letramento matemático pela Universidade
Federal de São Carlos - UFSCar, e terá carga horária de 60 horas, distribuídas nos
meses de maio a novembro.
Serão ofertadas 25 vagas, as quais serão preenchidas de acordo com os critérios
da Secretaria de Educação.

Declara-se:
“Fazeres e Saberes da Educação Básica’’ - Língua Portuguesa e Matemática
1º Encontro - Quem conta um “Conto”, aumenta um ponto? Desdobramentos
didáticos com o gênero “Conto”. (17/05 e 21/05)
2º Encontro - A criança e a construção do conceito de número. (31/05 e 04/06)
3º Encontro - Confabulando com fábulas. As fábulas como recurso didático. (14/06
e 18/06)
4º Encontro – Classificação, séries e sequências. (28/06 e 02/07)
5º Encontro - Aconteceu! Virou “Notícia”? Estudo do gênero notícia. (16/08 e 20/08)
6º Encontro – Sistema de Numeração Decimal. (30/08 e 03/09)
7º Encontro - Ortografia: análise e reflexão. (13/09 e 17/09)
8º Encontro – Avaliação Diagnóstica – Sondagem de Números. (27/09 e 01/10)
9º Encontro - Avaliação Diagnóstica - Língua Portuguesa (11/10 e 22/10)
10º Encontro – Resolução de Problemas. (25/10 e 05/11)
11º Encontro - Pauta de observação textual: recurso para quê? (08/11 e 12/11)
12º Encontro – Sondagem: problemas e os campos conceituais. (22/11 e 26/11)

