Estratégias e materiais para a aula de filosofia

ESTRATÉGIAS E MATERIAIS PARA AULA DE FILOSOFIA: Criação
e Produção

Inscreva-se na lista de espera. Preencha e envie a ficha de inscrição no final desta página.
Objetivo:
Orientar a criação e a produção de estratégias e materiais para serem utilizados nas aulas de
filosofia de forma a despertar o interesse, a concentração e a curiosidade no trabalho dialógico
e investigativo com os temas, textos, conceitos, problemas e habilidades de pensamento. O
curso oferece uma experiência reflexiva focando a compreensão dos critérios e sentidos de
criação e utilização de estratégias e materiais em sala de aula de forma a auxiliar o professor a
continuar seu processo criativo. Propõe-se, assim, estimular a dimensão criativa e inovadora
do educador e aprofundar teórica e metodologicamente as práticas do Filosofar em sala de
aula numa perspectiva interdisciplinar na Ed. Infantil e Ensino Fundamental.
Carga horária:
16 horas.
Público: Professores de Educação Infantil e de Ensino Fundamental que fizeram a formação
inicial pelo IFEP através dos cursos presenciais ou virtuais.
Datas e Horários: a definir. Inscreva-se na lista de espera - Clique aqui
Vagas limitadas: 20 participantes.
Local de Realização do Curso: Rua Des. Westphalen, 1014 - Curitiba – PR.
Valor do curso à vista: Solicite informação.
Inscrições: Copiar e preencher a Ficha de Inscrição (que está no final dessa página) com os
seus dados e nos enviar por e-mail:
fsm.ifep@philosletera.org.br ou fax - (41)
3323 3313.
Importante:
Em caso de término de vagas ou cancelamento do curso o valor depositado será devolvido
integralmente.
Em caso de desistência do inscrito antes do início do curso, o valor depositado será devolvido
descontando-se uma taxa de administração no valor de 10% do valor da inscrição no curso.
O número de vagas é limitado a 20 participantes por turma. A realização dos cursos depende
do número mínimo inscrição pagas de 10 participantes. Caso não haja número de participantes
suficiente, o curso será cancelado e o valor pago será devolvido integralmente.
O certificado será emitido aos participantes com freqüência mínima de 80% da carga horária.
Informações: (41) 3323-3313 / 3016-7340.

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CURSO

1/2

Estratégias e materiais para a aula de filosofia

Preencher e enviar para o e-mail: fsm.ifep@gmail.com

Inscrição no curso: Estratégias e Materiais para Aula de Filosofia: Criação e Produção
Nome Completo:
Endereço completo:
Bairro:
CEP: Cidade: Estado:
Telefone resid.:
Tel.Com.:
E-mail:
Escola/Instituição:
Contato:
Endereço:
Telefone:
Site:
E-mail:
Formação Acadêmica:
Qual curso de curso de Filosofia para Crianças fez? Onde?
Assinale a sua Preferência: ( ) 2 sábados, das 8 às 17 horas. ( ) 1 sábado e domingo
seguidos, das 8 às 17 horas.
( ) durante a semana, das 19 às 22 horas.
( ) outras sugestões:________________________________________________
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