Instituto Superior de Educação Pró-Saber
Curso de Extensão: Psicopedagogia Escolar (28 horas)
Professoras: Clara Araújo, Daniel Bahiense e Sância Velloso
Coordenação: Ana Maria Genescá

Ementa: Psicopedagogia e a escola. A escola ao longo do tempo. Diferenças entre as
concepções de educação. Concepção e planejamento em Psicopedagogia escolar. Âmbitos do
trabalho. Procedimentos metodológicos, instrumentos e técnicas de trabalho. Questões éticas.
Análise de experiências. Estudo de casos.

Objetivos: O curso tem como objetivo ampliar o olhar das/os participantes sobre a prática da
psicopedagogia escolar, discutindo o objeto e objetivo da Psicopedagogia na Escola
Contemporânea. Discutiremos a autonomia e autoria ao longo da experiência escolar,
analisando as diferentes possibilidades de intervenção no contexto da Escola. O curso
também tem como objetivo proporcionar às/aos participantes momentos de compartilhamento
e socialização de intervenções possíveis no ambiente escolar.

Metodologia: Leituras compartilhadas; momentos expositivos e debates; estudo de casos e
análises de experiências.

Público: Exclusivamente ex-alunos do curso de Especialização em Psicopedagogia do
Pró-Saber e alunos das turmas 2019 e 2020.

Dia da semana: Segunda-feira | Horário: 19h às 21h | Presencial, com os cuidados
necessários de acordo com o protocolo sanitário da instituição.

Duração: 14 encontros | De 22 de agosto a 29 de novembro de 2022 | Total 28 horas. O
certificado de participação pressupõe frequência mínima de 75% dos encontros.
Sobre os professores:
Clara Araújo é pedagoga com especialização em psicopedagogia. Diretora e docente do
Curso Normal Superior com Habilitação em Educação Infantil do Pró-Saber.
Daniel Bahiense é historiador (UFRJ), Mestre em Educação (UFRJ) e doutor pelo Programa
de Pós-Graduação em História Social da UFRJ. Trabalha como professor de história há mais
de vinte anos e, há 13 anos, como coordenador pedagógico em uma escola da rede privada do
Município do Rio de Janeiro.

Sancia Velloso é bióloga e psicopedagoga. Atuou como professora e Coordenadora
pedagógica em Organizações não-governamentais e em escolas da rede pública e privada do
Município do Rio de Janeiro. Atualmente, trabalha como Orientadora Docente na rede
privada do Município do Rio de Janeiro. Docente do Curso de Especialização em
Psicopedagogia no Pró-Saber.
Investimento:
1) 3 parcelas de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais), OU à vista - R$ 780,00
(setecentos e oitenta reais).
2) Para o pagamento parcelado, as parcelas terão vencimento no ato da inscrição e nos dias
13 de setembro e 13 de outubro.
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:
● As inscrições serão realizadas até o dia 12 de agosto.
● 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.
● Em caso de desistência os valores pagos não serão devolvidos.
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