Licenciatura em

Pedagogia

A
FACULDADE

PHORTE

Na Faculdade Phorte, você aprende a
teoria, mas desenvolve todo o conteúdo
na PRÁTICA.
Proporcionar
experiência
é
nossa
prioridade! Por meio dela, você, como
aluno, desenvolve competências para
atuar em diferentes segmentos e
carreiras — além de ser muito mais
proveitoso aprender enquanto faz, né?

PROPOSTA DE ENSINO

INOVADORA
Garantimos a sua formação por meio de
um estudo qualificado, que permitirá que
seu potencial seja desenvolvido ao
máximo para você se tornar um
profissional com perfil de verdadeiro
construtor social.

Por que cursar

PEDAGOGIA

na Phorte?
A Pedagogia é uma das profissões que
mais abre campos no mercado de
trabalho, graças à sua possibilidade de
atuação em diferentes segmentos e
organizações de serviço público e privado.
Mesmo sendo a ciência do ensino, a
Pedagogia vai além da sala de aula.

?
?

?

POR QUE CURSAR PEDAGOGIA NA PHORTE?

O pedagogo formado pode atuar
em áreas como:
- Instituições hospitalares
- Salas de aula
- Tecnologia
- Psicopedagogia
- Administração escolar
- Editoras
- Educação especial
- Pesquisa científica
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SERÁ QUE
ESSE CURSO
É PARA VOCÊ?

Este curso é para você que quer:

se formar como um um profissional
docente que saiba compreender o
fenômeno da infância e o papel da
educação escolar;
assumir o compromisso de elaborar
e realizar propostas educativas que
respeitem a identidade dos bebês,
das crianças e dos pré-adolescentes,
e que os desafiem a desenvolver
suas capacidades.

VOCÊ SE IDENTIFICOU?

 

 

 

 

OS DIFERENCIAIS

DO CURSO
Escola de aplicação:
Espaço feito e planejado para prática e estudo da educação
infantil, com foco em crianças de 0 a 5 anos.

Parcerias com escolas:
Você irá realizar ações e projetos em instituições de ensino
parceiras da faculdade, para desenvolvimento do ensino prático.

Estágios:
Realização de estágios pontuais durante todos os semestres, para
você aprender na prática e se formar no curso já com experiência. E,
no 7º semestre, a realização do estágio principal, abrindo espaço
para discussões e troca de experiências no último semestre.

Turmas personalizadas:
Salas de aula com número reduzido de alunos para
possibilitar um ensino dinâmico e focado.

Phorte Editora:
O vínculo entre a faculdade e a editora permite que os livros
publicados de Pedagogia possam ser usados como instrumentos
de ensino na sala de aula, incluindo lançamentos exclusivos.

Google For Education e o uso de redes
sociais profissionais inseridas nas aulas
Disponibilizamos Chromebooks durante as aulas.

Trazemos você para a realidade digital.

Essa é uma das missões
que mais levamos a sério.

QUAL O PESO DA
FACULDADE PHORTE
NO SEU CURRÍCULO?

Nota no MEC

O curso de Pedagogia
tem nota 4 no MEC.
Estamos capacitados para
entregar a você o melhor
conteúdo.

Estágios pontuais:

Você
vivencia
novas
experiências durante todo o
curso, adquirindo uma rica
bagagem
profissional
enquanto está na graduação.

Escola de aplicação:

Projetos acadêmicos de
peso com experiência
profissional.

Nossa atualização é constante
para trazer o que há de mais
atual no mercado para os
nossos alunos.

DiRETOR FABiO MAZZONETTO

QUAL O VALOR QUE VAMOS ENTREGAR

PARA SUA FORMAÇÃO E CARREIRA?

QUAL O VALOR QUE VAMOS ENTREGAR

PARA SUA FORMAÇÃO E CARREIRA?

O corpo docente é altamente
qualificado, composto por mestres e
doutores.

Você aprende enquanto faz:
a matriz curricular é repleta de
disciplinas.

QUAIS FACILIDADES VOCÊ

VAI TER ESTUDANDO
NA PHORTE?

1

LOCALIZAÇÃO
O campus é de fácil acesso: a Faculdade
está localizada no bairro da Bela Vista, próximo
a duas estações do metrô.

INFRAESTRUTURA
A infraestrutura é completa, contando com
salas de aula, auditórios e laboratórios
tecnológicos, Chromebooks, bibliotecas
presencial e virtual e dois jardins para lazer.

3

2

NETWORKING
O networking é uma prática que está sempre
presente no campus e ao longo dos semestres,
para dar aos alunos a oportunidade de terem
contatos profissionais para alcançarem seus
sonhos e objetivos.

MATRIZ CURRICULAR
O curso de Pedagogia da Faculdade Phorte
tem duração de 4 anos, que são
divididos
em
8
módulos
semestrais.
Conheça as temáticas das disciplinas
estudadas em cada um dos módulos.

1º MÓDULO:
A educação como processo
social e bem comum

80 horas

História da Pedagogia

80 horas

Leitura de contexto – Antropologia e
Sociologia da Educação

80 horas

Prática pedagógica e escrita docente:
docência da EI e EF (prática do semestre)

80 horas

Objeto de conhecimento:
linguagens do corpo / movimento

80 horas

2º MÓDULO:
Marco legal e políticas educacionais

80 horas

Desenvolvimento e aprendizagem dos
bebês e crianças bem pequenas

80 horas

Leitura de contexto – Propostas
pedagógicas da creche

80 horas

Prática pedagógica e escrita docente:
tornar-se professor (prática do semestre)

80 horas

Objeto de conhecimento: As tecnologias –
do cotidiano ao virtual

80 horas

3º MÓDULO:
Teoria de currículo BNCC (creche e pré-escola)

80 horas

Desenvolvimento e aprendizagem
de crianças pequenas

80 horas

Leitura de contextos – Propostas
curriculares da pré-escola

80 horas

Prática pedagógica e escrita docente:
ética (prática do semestre)

80 horas

Objeto de conhecimento: música e sonoridades

80 horas

4º MÓDULO:
A BNCC na escola: planejamento e avaliação

80 horas

Desenvolvimento e aprendizagem de
crianças e pré-adolescentes

80 horas

Leitura de contextos – Propostas
curriculares do ensino fundamental

80 horas

Prática pedagógica e escrita docente:
narrativas educacionais

80 horas

Objeto de conhecimento: artes dramáticas

80 horas

5º MÓDULO:
Inclusão e organização da escola

80 horas

Leitura de contexto: a sala e sua dinâmica
(elaboração de recursos didáticos)

80 horas

Prática pedagógica e escrita docente: criar e
gerir ambientes de aprendizagem

80 horas

Objeto de conhecimento: matemática

80 horas

Projeto político da escola e projeto
político-pedagógico da turma

80 horas

6º MÓDULO:
As transições da educação

80 horas

Leitura de contexto: tópicos especiais

80 horas

Prática pedagógica e escrita docente:
a escrita no estágio

80 horas

Objeto de conhecimento: humanidades

80 horas

Metodologias inovadoras

80 horas

7º MÓDULO:
Estágio

80 horas

Estágio

80 horas

Estágio

80 horas

Estágio

80 horas

Estágio

80 horas

8º MÓDULO:
Seminário de reflexão

80 horas

Temas contemporâneos

80 horas

Seminário aberto de avaliação

80 horas

Apresentação e avaliação do portfólio
reflexivo docente

80 horas

Prática pedagógica e escrita docente

80 horas

COORDENADOR E DESENVOLVEDOR DO CURSO: Cristiano Alcântara
Possui graduação em Pedagogia em Gestão Escolar pelo Centro Universitário de Santo André
(2004) e em Língua Portuguesa e suas Literaturas pela Universidade de Franca (2014). Mestre
em Ciência da Informação pela ECA-USP e doutor em Língua Portuguesa pela PUC-SP.
Pós-doutorando na PUC-SP sob a supervisão da professora Vera Placco. Coordenador
pedagógico na rede municipal de São Paulo, respondendo pela Divisão da Educação Infantil da
Cidade de São Paulo. Professor da Faculdade do Educador desde 2018. Líder do GCOL. Seus
estudos são centrados na formação continuada de professores por meio do uso dos diários de
bordo e da reflexão do fazer para uma Pedagogia da Infância. Pesquisa a mediação da leitura
tanto para as crianças como para os professores.

DESENVOLVEDORA DO CURSO: Maria Carmen Barbosa
Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1983); especialista em Alfabetização em Classes
Populares pelo GEEMPA (1984) e em Problemas no Desenvolvimento Infantil pelo Centro Lidia Coriat (1995); mestra em
Planejamento em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1987); doutora em Educação pela Universidade
Estadual de Campinas (2000) e pós-doutorado pela Universitat de Vic, Catalunya, Espanha (2013). Atualmente é Professora
Titular na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atua como Professora Permanente no
Programa de Pós-Graduação em Educação, na Linha de Pesquisa: Estudos sobre as Infâncias e como Professora Colaboradora
no Programa de Mestrado em Educação da Universidade de Santa Cruz do Sul, na Linha de Pesquisa Aprendizagem,
Tecnologias e Linguagens na Educação. Foi coordenadora do GT 07 - Educação de crianças de 0 a 6 anos, da Anped e
participou do Comitê Científico da mesma entidade. É editora da Revista Pátio - Educação Infantil e da Revista
Infância latinoamericana em colaboração com oito países. Participa como Comitê Editorial e avaliadora ad-hoc em outras
revistas científicas. Atua no Grupo de Estudos em Educação Infantil e Infância - GEIN e como Líder de Pesquisa no CLIQUE Grupo de Pesquisa em Linguagens, Currículo e Cotidiano de Bebês e Crianças Pequenas. Orienta teses e dissertações nos
seguintes temas: educação básica, educação infantil, infância, formação de professores, creche, pré-escola e alfabetização.
Participa do Movimento Interfóruns de Educação Infantil - MIEIB e participou como consultora de Currículo da
COEDI/SEB/MEC entre 2008-2016.

Conheça alguns professores do curso:

Professora Claudia Regina

Professora Renata Araújo

Possui
Graduação
Plena
em
Pedagogia
pela
Universidade São Marcos (1992) e Pós-Graduação em
Psicopedagogia pela Universidade São Judas (1996).
Coordenadora Pedagógica na Rede Pública de Ensino.
Atuante na área de formação de Coordenadores
Pedagógicos e Professores com foco em Gestão Escolar
e Educação Infantil de 0 a 5 anos. Especializada em
Coordenação
Pedagógica,
Educação
Infantil
e
Formação de Professores.

Pedagoga formada pela UNISA, Mestra em Arte e Educação pela
UNESP – SP, certificada pelo curso Visible Thinking pela Harvard
Graduate School/Project Zero. Participou dos workshops "When
Thinking Becomes Routine” e “Slow Looking and Active Learning
Together", desenvolvidos pela Harvard Graduate School/Project
Zero. Idealizadora do projeto de formação ComPosição: encontros
de formação. Atua como coordenadora e assessora pedagógica.
Desenvolve pesquisa sobre a prática reflexiva e a formação de
professores em parceria com Simonetta Cittadini (fundadora da
L’Atelier School, na Flórida). Participa do projeto desenvolvido no
Brasil em colaboração com o pelo Howard Gardner (The Good
Project. Brasil). Realiza estudos sobre as pesquisas do Project Zero
(Harvard), em especial as pesquisas Visible Thinking, Visible
Learners, Culture of Thinking e Teaching for Understanding, e
coordena grupos de estudos com a participação de professores,
coordenadores e diretores das redes pública e privada de São Paulo,
desenvolvendo o aprofundamento dessas temáticas.

CONTATO
A Equipe Phorte está sempre à sua disposição
para tirar dúvidas ou até mesmo conversar.

Você pode falar com a gente por meio de
qualquer um dos canais de contato abaixo:

E-mail: graduacao@faculdadephorte.edu.br
Telefone: (11) 2222-1222
WhatsApp: (11) 98253-2417
Site: faculdadephorte.edu.br
Endereço: R. Rui Barbosa, 422 - Bela Vista
São Paulo - SP, CEP 01325-020

