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Curso: Filosofia para Crianças - Educação para o Pensar

Projeto aplicado há mais de 40 anos e em mais de 80 países.

“As crianças começam a pensar filosoficamente quando começam a perguntar por quê”
.

Curso presencial! Vagas limitadas!
Data: 15 a 18 de janeiro de 2019.
Horário: das 8:30 às 17:30.

Local: Rua Desembargador Westphalen, 1014. Bairro Rebouças. Curitiba/PR.

Inscrições: preencher e enviar a ficha de inscrição no final desta
página.
Investimento: R$495,00. (Parcelamento em até 3 x R$165,00).
O curso pode ser realizado também na escola ou para grupo de interessados por um custo
diferenciado. Solicite mais informações.

Objetivos:
- Apresentar a metodologia, materiais, conceitos e pressupostos teóricos da Educação
Filosófica na Educação Básica: Infantil e Fundamental.
- Capacitar professores para
trabalhar com Filosofia para Crianças e Jovens. O curso oferece uma imersão na experiência
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de uma Comunidade de Investigação em que são trabalhados temas e problemas do ensino de
filosofia com foco na ética.
Orientar a organização do projeto de filosofia.
- Iniciar produção de material didático de Ensino de Filosofia.
Conteúdos*: - Os sentidos do ensino de filosofia na Educação Básica no Brasil. - Os
objetivos, a história e experiência de Filosofia para Crianças e Jovens.
- Os principais conceitos e pressupostos de Filosofia para Crianças.
- Pedagogia da Comunidade de Investigação: Diálogo, Problematização, Conceituação.
- As habilidades e competências de pensamento.
- As habilidades sociais.
- O Pensamento multidimensional: pensamento reflexivo, crítico, criativo e cuidadoso.
- A razoabilidade, autocorreção, metacognição.
- Concepção do professor de filosofia como autor.
- O planejamento e a avaliação da prática de Filosofia para Crianças e Jovens.
- Oficinas com Literatura, Novelas Filosóficas e Manuais de apoio ao Professor.
- Atividades práticas para dinamizar o diálogo e a investigação conceitual nas aulas.
- Formas de Registrar das atividades com Filosofia.
Relações entre Filosofia e Educação:
- Concepção de Filosofia, suas áreas e o Filosofar.
- Problemas e temas de filosofia.
- A Interdisciplinaridade.
- O papel da Lógica na educação para o Pensar.
- A abordagem dos valores éticos através da Comunidade de Investigação.
- Concepção de democracia e Cidadania.
- A mediação filosófica dos educadores.
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- O planejamento e a avaliação.
- O papel da narrativa e da literatura infanto-juvenil no ensino de Filosofia.
- O projeto de filosofia da Escola e repertório temático (currículo de Filosofia).
- Os recursos para o filosofar (literatura, arte, novelas filosóficas, música, filmes, etc.).
- A Comunidade de Investigação entre educadores.
- A escrita de histórias para o ensino de Filosofia. - Orientações para pesquisa acadêmica
em Filosofia para Crianças.
Carga horária: 40 horas, sendo 8 horas de atividades EAD.
Certificado: serão emitidos aos participantes com mínimo 80% de presença.
Número de Participantes: máximo 30 professores. VAGAS LIMITADAS!
Público-alvo: Professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental, graduandos,
pedagogo/as e pesquisadores com interesse na proposta.
Ministrantes: Professores especialista e com experiência em Ensino de Filosofia e
Filosofia para Crianças.
Material Didático: Apostila de fundamentação teórica e metodológica, produzida por este
Instituto, incluída no valor do curso. Os demais materiais poderão ser comprados durante o
curso ou mediante pedido por e-mail.
Materiais usados no curso: - Novelas Filosóficas e manuais do professor de Rebeca, Issao e
Guga, Pimpa, A descoberta de Ari dos Teles e Luíza.
DADEDIDODÚVIDA! Surpresas da Filosofia (Ed. Vozes)
- Filosofar, tecer Conceitos (IFEP) - Filosofar, pensar os caminhos do conceito (IFEP)
- Materiais criados pela equipe do IFEP.
Durante o curso os participantes terão contato com livros de fundamentação teórica,
literatura infanto-juvenil, filmes e materiais didáticos específicos para utilizar em sala de aula e
aprofundar a formação.
Inscrições: Preencher a Ficha de Inscrição no final desta página (copiar, preencher e
enviar para o e-mail:
fsm.ifep@gmail.com )
Investimento: R$495,00. (parc
elamento em até 3 x R$165,00).
Neste valor está incluída a Apostila de Fundamentação Teórica e Metodológica. Não inclui
os demais materiais de Filosofia para Crianças.
Pagamento: Fazer depósito bancário conforme informações a seguir e enviar por e-mail o
comprovante do depósito ou cheque nominal ao Instituto de Filosofia informando seu nome,
telefone e e-mail.
Informações para o depósito Bancário na conta do
IFEP-Instituto de Filosofia: Banco Itaú, Agência: 0548, Conta Corrente: 31476-4 - CNPJ:
00.430.015/0001-90.
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Importante: Em caso de término de vagas, a inscrição será devolvida juntamente com o
total do valor pago. Em caso de desistência antes do início do curso, será cobrada taxa de
administração, no valor de 10% da inscrição. O número de vagas é limitado. O número mínimo
para formar turma é de 10 inscritos.
Para realizar o curso de formação dos docentes na própria Escola ou Rede de ensino, solicite
uma proposta pelo e-mail: fsm.ifep@gmail.com
O IFEP busca dialogar com cada
realidade educacional com o objetivo de construir um projeto adequado às necessidades
específicas de forma personalizada, reduzindo custos e atendendo às demandas dos
educadores a partir da realidade de trabalho. Entre em contato conosco!
* Para o curso de Curitiba parte do conteúdo será trabalhado por meio de leituras e atividade
EAD.
Relação de Materiais Didáticos de Filosofia para Crianças*
- Apostila de fundamentação teórica e metodológica. - DADEDIDODÚVIDA! Surpresas da
Filosofia
- Filosofar, tecer conceitos
(5º ano)
- Rebeca - Livro do
aluno (Ed. Infantil e 1º ano)
- Rebeca - Manual do Professor
- Issao e Guga - Livro do aluno (2º e 3º anos)
- Issao e Guga - Manual do Professor
- Pimpa - Livro do aluno (4º e 5º anos)
- Pimpa - Manual do Professor
- A Descoberta de Ari dos Teles - Livro do aluno (6º e 7º anos)
- A Descoberta de Ari dos Teles - Manual do Professor
- Luísa - Livro do aluno (8º e 9º anos)
- Luísa - Manual do Professor
*Materiais não incluídos no valor da inscrição. Os livros não são obrigatórios para fazer o curso.
Os interessados poderão adquirir os livros que desejarem durante o curso.
____________________________________________________________________________
_________
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(Copiar para seu e-mail ou documento word, preencher e enviar para o e-mail: fsm.ifep
@philosletera.org.br
ou
fsm.ifep@gmail.com
)

IFEP - Instituto de Filosofia e Educação para o Pensar

Curso: Filosofia para Crianças e Jovens – Educação para o Pensar

Carga horária: 40 horas.

Ficha de Inscrição

Nome Completo:

e-mail:
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Endereço:

Bairro:

CEP:

Cidade:

Estado:

Telefone residencial:

Telefone Celular:

Telefone comercial:

Formação:

Escola / Instituição:

Cargo / Função:

Telefone da escola / instituição:
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e-mail da escola:

Site:

Forma de Pagamento:

Já fez algum curso de Filosofia para crianças e Jovens?____Qual (is)?

Relate sua experiência com Filosofia na Educação Básica, se tiver:
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