
Curso livre

INQUIETAÇÕES NO ENSINO DA ARTE:
A Potência do Percurso Criador para a Construção do Ofício do Professor

Profa. Sabrina Romero

EMENTA

Este curso entrelaça memórias, diários e fazeres criadores. No envolvimento

com diversas linguagens artísticas, teceremos percursos, fiando narrativas que

desafiem e sejam disparadoras de processos criativos. Reconhecendo a

criação como potencial da condição humana e não um dom de poucos, a

proposta é provocar reflexões que transitem pelos papéis de artista, educador e

investigador.

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.

Os temas dos módulos serão:

Módulo Tema

1 MEMÓRIAS e AFETOS - Bordar paisagens de vida e conceber o mundo
como um processo de criação

2 DIÁRIOS - Documentar a experiência de aprender em artes

3 LER, FAZER e LER - Inventar, criar e ser capaz de transgredir

4 LEITURAS E NARRATIVAS - Ter experiência em arte para ensinar arte

*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 quartas-feiras, das 18:30h às 20:30h.

Data de início: 15/09/2021

Data do término: 06/10/2021

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 22/08/2021.

Para maiores informações, entre em contato conosco!

administrativo@pedagogiaparaliberdade.com

(21) 97497-7149


