
Instituto Superior de Educação Pró-Saber

Curso de Extensão: Literaturas, Livros e Infâncias (30 horas)

Professoras: Liana Garcia Castro e Sônia Travassos

Coordenação: Madalena Freire

Ementa: Relação entre literaturas e infâncias. Memórias de leitura e os clássicos universais.
Literatura infantil brasileira clássica e contemporânea: cultura popular, poesia, literatura
indígena, literatura afro-brasileira, livro de imagem e livro ilustrado, literatura para bebês,
literatura digital. Critérios para escolha de livros. Leitura e contação de histórias e outras
práticas de mediação.

Objetivos: O curso tem como objetivo ampliar o olhar das/os participantes sobre o universo
da literatura infantil, discutindo alguns de seus gêneros e temas presentes na produção
editorial brasileira e estrangeira e sua circulação entre as crianças, seja na escola, no ambiente
familiar ou em outros contextos. Analisaremos e discutiremos a qualidade e diversidade dos
livros e práticas de compartilhamento da leitura. Contaremos com a presença de escritoras/es,
ilustradoras/es e pesquisadoras/es convidadas/os para contribuírem com os debates e
ampliarem ainda mais as experiências de todos. O curso também tem como objetivo
proporcionar às/aos participantes momentos de criação, entre eles o da criação de um livro
para a infância.

Metodologia: Leituras compartilhadas; momentos expositivos e debates; manuseio e
apreciação de livros; conversas e oficinas em torno dos temas, com a participação, em alguns
encontros, de outras/os autoras/es e pesquisadoras/es.

Público: Educadoras/es de espaços formais e não formais, bibliotecárias/os, psicólogas/os,
graduandas/os e pós-graduandas/os, mães/pais, avós/avôs e demais pessoas interessadas.

Dia da semana: Sábado | Horário: 9h às 12h | Presencial, com os cuidados necessários em
decorrência da pandemia.

Duração: 10 encontros | De 9 de abril a 2 de julho de 2022 | Total de 30 horas

O certificado de participação pressupõe a participação em pelo menos oito encontros.



Sobre as professoras:

Liana Garcia Castro é Doutora em Educação (PUC-Rio), Especialista em Educação Infantil
(PUC-Rio) e Pedagoga (UERJ). Atuou como Professora e Coordenadora Pedagógica em
creches, pré-escolas e escolas da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. É Professora do
Curso Normal Superior com Habilitação em Educação Infantil, no Pró-Saber; Professora do
Curso de Especialização em Educação Infantil, na PUC-Rio; e Orientadora Pedagógica em
escola da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. É autora do livro “Sob o olhar das
crianças: espaços e práticas na educação infantil”.

Sônia Travassos é Doutora em Educação (UFRJ) e Especialista em Literatura Infantil e
Juvenil (UFRJ). Atuou de 1990 a 2020 como professora, coordenadora e assessora na
Biblioteca da Escola EDEM e ministra cursos de formação de professoras/es sobre biblioteca
escolar e trabalho com a literatura infantil na escola. É professora da UERJ, contadora de
histórias e escritora de vários livros infantis, como: “Meu avô tem oito anos”, “Lá em cima
daquele morro” e outros.

Investimento: 3x R$ 250,00 ou R$ 700,00 à vista.

1) 3 parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), OU à vista - R$ 700,00 (setecentos
reais).

2) Para o pagamento parcelado, as parcelas terão vencimento no ato da inscrição e nos dias
06 de maio e 06 de junho.

Orientações para inscrição:
● Inscrição a ser preenchida on-line em Ficha de Inscrição
● Pagamento do valor integral/parcelado através de depósito bancário no Banco Itaú

(341), ag. 0389, cc: 06231-6, CNPJ: 68586957/0001-03 OU PIX para
prosaber@prosaber.org.br

● Envio do comprovante de pagamento para o e-mail prosaber@prosaber.org.br

Observações:
● Desconto de 20% para ex-alunos do curso Normal Superior.
● As inscrições serão realizadas até o dia 06 de abril.
● A inscrição somente será confirmada mediante a apresentação do comprovante de

pagamento, conforme orientações para inscrição acima.
● A realização do curso está sujeita à quantidade mínima de alunas/os.
● Vagas limitadas!

Informações & Inscrições
Pró-Saber

Tel./WhatsApp: (21) 2266-7440 www.prosaber.org.br
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