
 

  

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU em: EDUCAÇÃO INFANTIL  
  

Unidades Curriculares:  
  
1.Currículo e planejamento  
Currículo e planejamento em suas especificidade da docência na Educação Infantil, permite refletir e problematizar 

as implicações da construção curricular na Educação Infantil em diálogo com as concepções de bebês e crianças, 

analisando os desafios e as possibilidades da consolidação de um planejamento que considere a “escuta” de bebês 

e crianças, bem como o olhar infantil inédito e surpreendente sobre o mundo, como eixos fundantes da organização 

dos diferentes contextos educativos.  
  
2. Organização dos espaços e rotinas  
A disciplina 'Organização dos espaços' e rotinas na Educação Infantil se constitui em espaço de reflexão sobre o 

papel do professor na organização dos tempos e espaços, garantindo a escuta dos bebês e crianças, a valorização do 

brincar como atividade fundamental para a construção da identidade e da autonomia, condições de interação e 

produção de culturas infantis.  
  
3. Políticas públicas  
Esta disciplina 'Políticas públicas' volta-se para a Educação Infantil tendo como objetivo apresentar e discutir as 

políticas públicas de educação da infância na perspectiva da criança como sujeito de direitos. Será apresentado o 

histórico do atendimento educacional das crianças de 0 a 6 anos, culminando  na reflexão dos temas centrais das 

políticas de educação infantil da atualidade ("assistência" X "educação", "creche X pré-escola", antecipação da 

escolarização, "público X privado" etc). Ao mesmo tempo, pretende-se situar a educação infantil no debate nacional 

de política educacional, identificando avanços e retrocessos na história da educação infantil.   
  
4. Especificidade do trabalho pedagógico com bebês  
Reflexões sobre as práticas cotidianas nos espaços de Educação Infantil e a especificidade do trabalho educativo 

com bebês e crianças bem pequenas, a partir do diálogo com a Abordagem desenvolvida por Emmi Pikler, em 

consonância com a legislação brasileira e com os documentos publicados pelo Ministério da Educação, nas duas 

últimas décadas. A filosofia da abordagem de Emmi Pikler se concretiza na organização de ambientes de boa 

qualidade, nas relações emocionais estáveis e tem entre os seus princípios: o valor da atividade autônoma; a relação 

afetiva privilegiada e a importância da mesma no cuidado e educação de bebês e crianças bem pequenas; a 

necessidade de ajudar a criança a tomar consciência de si mesma e do seu entorno e a garantia de um bom estado 

de saúde física e de bem estar corporal.    
  
5. Gestão das unidades e relação com as famílias  
Essa disciplina 'Gestão das unidades e relação com as famílias', pretende refletir sobre o papel da equipe de gestão 

na constituição do coletivo da unidade educativa para a garantia de um projeto pedagógico centrado na criança. 

Assumindo que a educação e cuidado da criança é uma obrigação social, também é objetivo discutir a constituição 

de redes de proteção social para a garantia dos direitos fundamentais dos bebês e das crianças pequenas.   
  
6. Narrativas orais e escritas  
Esta disciplina 'Narrativas orais e escritas' nas experiências literárias na primeira infância oferecerá aos alunos 

conhecimentos sobre o trabalho  com as narrativas orais e escritas na Educação infantil destacando  a importância 

das vivências  literárias na primeira infância e o papel do professor na promoção de experiências com as histórias 

lidas e narradas,  ampliando a  capacidade lúdica e imaginativa infantil e promovendo significativas aprendizagens.  
   
7. Movimento, jogos, brinquedos e brincadeiras  
A proposta desta disciplina é conscientizar os alunos sobre a importância do Brincar como eixo do currículo na 

Educação Infantil considerando a potência lúdica da criança e destacando que  o  convívio com uma rica diversidade 

de jogos, brinquedos e brincadeiras ampliam as  possibilidades infantis  de expressão, criação e conhecimento, 

mantendo viva a  cultura da infância.   
  

  

  

  



 
8. A Linguagem da arte e a relação com a natureza   
Esta disciplina 'A Linguagem da arte e a relação com a natureza' e a Educação Infantil, discutirá a inserção da 

Arte nas classes de Educação Infantil, as especificidades do conhecimento e das metodologias relativas ao 

ensino desta área, bem como, os conteúdos que vinculam os conhecimentos acerca das múltiplas linguagens da 

Arte e de sua relação com a natureza, no cotidiano dos alunos e na diversidade cultural.  
   
9. Metodologia do Trabalho Científico (em EaD)  
Oferece aos participantes subsídios para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), apresentando 

elementos para compreensão da metodologia de elaboração de projetos de pesquisa ou de intervenção e de 

artigos acadêmicos, conhecimento de fontes de pesquisa.  
  

 

  


