
Curso livre

SEGREDOS DOS FRUTOS

O Estudo dos Frutos como Ferramenta Pedagógica

Professora: Thaís Ribeiro Carboni

EMENTA

Esse curso livre tem a missão de apresentar às educadoras e educadores uma

introdução sobre o mundo dos frutos e, dessa forma, utilizar os estudos sobre

eles como inspiração e ferramenta pedagógica na prática docente. É a

continuação do nosso curso livre Segredos das Flores. Um curso livre repleto

de conceitos biológicos, ideias criativas e conteúdos personalizados para

inspirar os educadores a criar novas formas de ensinar e aprender.

ESTRUTURA DO CURSO

O curso é dividido em quatro módulos (1 módulo por semana) e os alunos

contarão com o suporte de materiais e aulas assíncronas disponibilizadas pelo

Google Classroom* e com 4 encontros síncronos virtuais via zoom.

Módulo Tema

1

1ª Videoaula (Plataforma - Gravada) Apresentação do curso, da
professora e do cronograma Informações sobre os meus contatos
pessoais.

Primeiro Encontro: Acolhimento
Apresentação das (os) participantes
Alinhamento de expectativas e dúvidas
A importância das plantas para a existência de vida no planeta

2
Diversidade vegetal

Angiosperma: a evolução dos frutos e sementes

3
Tipos de frutos e sementes
Relações ecológicas (principais dispersores)

4
Proposta de atividade prática

2ª Videoaula (Plataforma - Gravada) - Relação de referências utilizadas
durante todo o curso
Informações sobre a graduação em Pedagogia para Liberdade



*Para acessar a plataforma do Google Classroom é preciso que o aluno tenha

uma conta de e-mail no Gmail.
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DIA E HORÁRIO DOS ENCONTRO VIRTUAIS

Os encontros virtuais acontecerão às quintas-feiras, das 19h às 21h.

Data de início: 04/11/2021.

Data de término: 25/11/2021.

CERTIFICAÇÃO

Após a conclusão do curso, os alunos receberão certificado de 30 horas.

VALORES E GRUPOS DE INGRESSO

Neste curso, estamos trabalhando com três grupos de ingresso diferentes com

seus respectivos valores:

1 – Grupo A – Ampla concorrência: R$ 200,00

2 – Grupo B – Alunos ou ex-alunos da Pedagogia para Liberdade e/ou

professores das redes básicas de ensino municipal ou estadual (documento

comprobatório dessa condição deverá ser anexado ao formulário de matrícula):

R$ 150,00



3 – Grupo C – Alunos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e/ou

transexuais (nesse caso, carta de autodeclaração deverá ser anexado ao

formulário de matrícula): R$ 100,00

DAS VAGAS

O curso compreende um total de 34 vagas, dentre elas, 17 vagas são

destinados a alunos dos grupos A e B e 17 vagas são destinadas a alunos do

grupo C. Caso não recebamos número suficiente de inscrição para preencher

as vagas do grupo C elas serão automaticamente redirecionadas para os

grupos A e B, e vice versa.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Os alunos serão selecionados pela ordem de envio do formulário de matrícula

disponível no site devidamente preenchido.

DA MATRÍCULA

Para garantir a sua vaga neste curso basta dois passos bem simples:

1. Preencha e envie o formulário de matrícula disponível no nosso site.

2. Você receberá em até 3 dias úteis as informações sobre o pagamento.

Depois de efetuado, você estará matriculado no curso!

As inscrições poderão ser realizadas até 17/10/2021.

Para maiores informações, entre em contato conosco!
administrativo@pedagogiaparaliberdade.com

(21) 97497-7149


