Curso Ética e Educação

Curso Virtual:

Ética e Educação para Valores na Escola

Metodologia e fundamentos do trabalho com valores

Período de realização: de março a novembro de 2020.

Certificado com Carga horária de 60 horas.

Informações: 41-3016-7340 / 3323-3313 - Email: fsm.ifep@gmail.com

Inscrições: Ficha de inscrição no fina desta página (copiar, preencher e enviar para o e-mail:
fsm.ifep@gmail.com

O curso pode ser ministrado em Escolas ou grupo de interessados na forma presencial com
parte em EAD.

Entre em contato para mais informações.

Objetivo: conhecer metodologia e aspectos conceituais da Educação para Valores na
Escola.
Conteúdos: O curso desenvolve a reflexão sobre os questionamentos a seguir e os
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problemas ligados a ética e educação que os participantes apresentarem ao longo do período
desta formação:
Aspectos conceituais:
- Educação para valores e investigação ética na escola.
- Ética, Moral e suas relações com a Educação - Valor e virtudes morais - Ética e natureza
humana
- Caráter
e a conduta humana
- Ética e educação para o pensar
Ética e interdisciplinaridade
- Aspectos da Formação da autonomia ética / moral.
- Regras / Limites ou oportunidades?
Ética, democracia e cidadania
Aspectos metodológicos:
- Metodologia da investigação ética - Ética e interdisciplinaridade
- Ética, literatura e artes
- Ética e os problemas do cotidiano escolar - Projeto de Ética na Escola - Planejamento da
aula com tema de ética
Roteiros temáticos: O curso orienta como elaborar roteiros temáticos dos valores éticos.
O curso oferece roteiro temático para trabalhar com os seguintes valores: liberdade, justiça e
amizade e solidariedade.
Carga horária: 60 horas.
Certificação: serão emitidos aos participantes que realizarem no mínimo 80% das leituras
e atividades avaliativas.
Critérios de avaliação: - Leitura dos textos indicados e tarefa criativa de compreensão dos
mesmos.
- Participação no fórum de discussões. - Atividades
sobre os conceitos trabalhados.
- Elaboração de um texto teórico no final do curso versando sobre os textos e temas discutidos
ou,
- Elaboração de uma história infantil abordando um problema ético (valor).
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- Elaboração de roteiro sobre tema ético.
Público: educadores, estudantes de graduação e pós-graduação e profissionais de todas
as áreas interessados na proposta.
O curso pode ser oferecido para Escolas ou
grupos fechados.
Investimento: Valor do curso é de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). Inscrições: E
nviar a ficha de inscrição que está no final deste texto preenchida no seguinte e-mail:
fsm.ifep@gmail.com
Após o recebimento da ficha de inscrição encaminharemos as demais informações relativas
ao pagamento, data de início do curso e outros encaminhamentos.
Informações: (41) 3323-3313 / 3016-7340. E_mail: fsm.ifep@gmail.com.
Importante: Em caso de término de vagas ou não preenchimento das mesmas, a inscrição
será devolvida juntamente com todo o valor pago. Em caso de desistência antes do início do
curso, será cobrada taxa de administração, no valor de 10% da inscrição. O número mínimo de
vagas para iniciar o curso são 10 inscrições com respectivo pagamento.
Para realizar o curso de formação dos docentes na forma presencial na própria
Escola ou Rede de ensino entre em contato conosco.
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.
IFEP Instituto de Filosofia e Educação para o Pensar

Curso Virtual Ética e Educação: Reflexão sobre os valores na escola
Carga horária: 60 horas. Ficha de Inscrição

ro:
CEP:

Nome Completo: e-mail: Endereço: Bair

Cidade:
Estado:
Telefone residencial:
Telefone Celular:
Telefone comercial:
Formação:
Escola / Instituição:
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Cargo / Função:
Telefone da escola / instituição:
e-mail da escola:
Já fez algum curso de Filosofia para crianças e Jovens?____Qual (is)?
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