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Eleve a educação 
da sua escola 

para outro patamar
Conheça os cursos chancelados 

pela empresa líder 
em educação no mundo
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Facilidade para colocar em prática 
estratégias aprendidas

Melhoria da gestão escolar 
e de sala de aula

Nossos cursos trazem um 
conceito inovador de 
formação continuada
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Nós temos visão global 
Esse é o nosso jeito de formar 
e desenvolver pessoas, avaliar e 
orientar a aprendizagem.



5

Amplie seu conhecimento
Leve as melhores práticas mundiais 
de gestão escolar para a sua escola



6

Conteúdos 
desenvolvidos 
com base em 
importantes 
pilares

CIENTÍFICO
Informações baseadas em fatos, dados concre-
tos e pesquisas educacionais acadêmicas.

CENTRADO NO ALUNO
Todo o conteúdo tem como objetivo ampliar o 
acesso, a permanência e centrar a aprendizagem 
no aluno.

CERTIFICAÇÃO BY PEARSON
Certificação internacional em cursos chancelados 
pela maior empresa de educação do mundo, reco-
nhecida como instituição responsável, humana e 
comprometida com o desenvolvimento de 
produtos, serviços e tecnologias eficazes.
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Potencialize seus conhecimentos 
Conheça nossos cursos
Gestão de sala de aula
Gestão de sala de aula: 
da teoria à prática

Ensino e aprendizagem 
centrado no aluno

Aprendizagem 
colaborativa

Utilizando técnicas e estratégias centradas no aluno, 
traz aspectos que transformam as práticas de ensi-
no em um processo de aprendizagem significativa, 
que prevê novas perspectivas para a construção de 
um ensino personalizado para cada aprendiz.

Carga horária - 08 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores

Aprendizagem 
ativa

O curso destina-se a apresentar na prática uma  varie-
dade de técnicas, estratégias e teoria para  gestão de 
sala de aula, possibilitando melhor resultado no pro-
cesso de ensino e aprendizagem.

Carga horária - 16 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores

O curso  oferece, de maneira prática, estratégias e téc-
nicas ao educador para desenvolver o pensamento 
crítico dos alunos, engajando-os na busca e aprendi-
zagem ativa da aquisição do conhecimento.

Carga horária - 08 horas

Turma - 12 a 30 alunos.

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores

Para que se crie uma aprendizagem sólida e eficien-
te, este curso busca inserir na prática de sala de aula 
metodologias interativas entre os alunos, para que 
juntos estabeleçam buscas, compreensão e inter-
pretação de determinados assuntos, mediados por 
estratégias de ensino dinâmicas e que estimulam o 
trabalho em grupo e colaborativo.

Carga horária - 08 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores

1 2

3 4
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Gestão de sala de aula

Pensamento crítico e feedback Instrução diferenciada

Game e gamifi caçã0 em sala de aula
Este curso proporcionará aos professores instrumen-
talização para compreender e conhecer os tipos de 
games, suas vantagens e como usá-los em sala de 
aula, bem como conhecer o conceito de gamificação, 
reconhecer seus elementos e as possibilidades de 
utilização de jogos em atividades gamificadas.

Carga horária - 04 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores

Assistentes de sala de aula
O curso irá trabalhar com as funções, responsabilida-
des, recursos e registros, conhecimento sobre o de-
senvolvimento da criança, estilos de aprendizagem 
e suporte à criança e adolescente com necessidades 
educacionais especiais e gerenciamento de compor-
tamento dos alunos.

Carga horária - 32 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Assitentes de sala de aula, auxiliar de sala de 

aula, Orientadores (coordenadores).

5 6

7 8

Gestão de sala de aula

55 66

77 88

O curso trata de técnicas e estratégias que desenvol-
vem o pensamento crítico e como trabalhar com 
feedback. Para isso, serão apresentadas estratégias 
para estimular discussões com perguntas abertas e 
como utilizar o pensamento para apoiar os objetivos 
utilizando o erro como aprendizado por meio do 
feedback positivo. 

Carga horária - 16 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores

O curso procura aprofundar e ampliar o conhecimen-
to dos participantes sobre como empregar estratégias 
que utilizem as inteligências múltiplas e respeitem 
os diferentes estilos de aprendizagem para ajudar 
alunos a aprenderem de forma mais eficaz em sala 
de aula.

Carga horária - 08 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores
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Gestão de sala de aula

Competências e habilidades 
para o século XXI

Diagnóstico de confl itos e ações 
efi cazes de gestão de sala de aula
O curso oferece embasamento teórico, refl exões e 
práticas para o diagnóstico de confl itos em sala e 
ações efi cazes de gestão de aula, de forma que o 
professor desenvolva habilidades que contribuam 
para o aprendizado efetivo de seus alunos.

9 10

Carga horária - 24 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores

Considerando as exigências do século XXI: vida, 
aprendizagem e ensino, este curso procura demons-
trar como empregar estratégias que atendam às ne-
cessidades deste período e preparar os alunos de 
maneira que desenvolvam competências e habilida-
des para o mundo que viverão, e não somente 
para o mundo em que vivem.

Carga horária - 08 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores
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Gestão de sala de aulaLiderança educacional

Coaching e mentoria  I
O curso busca defi nir o que é o coaching cognitivo e 
capacitar o professor para empregar estratégias que 
o ajudem no processo de ensino e a elevar a
performance do aluno por meio da performance do
professor, melhorando os resultados de aprendizagem
pelo uso de metodologias, ferramentas e técnicas
cientifi camente validadas e aplicadas pelo professor
em sua prática de sala de aula.

Carga horária - 12 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores

Liderança educacional I
Considerando fundamentos de liderança efi cazes nas 
escolas, baseando-se em pesquisas e utilizando-se 
de estratégias ativas e dinâmicas, o curso convida os 
participantes a refl etirem sobre seu próprio estilo de 
liderança e compará-lo com uma gama de alternativas 
e o provável impacto desses estilos em suas escolas. 

Carga horária -  16 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores

Liderança educacional II
O curso propõe discutir como as escolas podem for-
mar líderes bem-sucedidos, capazes de desenvolver 
equipes de alto desempenho para melhorias contí-
nuas na escola. Também proporcionará meios para 
os participantes entenderem melhor como liderar e 
gerenciar uma equipe, disseminando a liderança por 
toda a organização.

Carga horária -  16 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores

1 2

3 4

Coaching e mentoria  II
O curso visa a mentoria escolar com foco no desen-
volvimento do professor iniciante. Traz uma discussão 
sobre as características do início de carreira, necessi-
dades formativas, diagnóstico e plano de ação para a 
mentoria. Com atividades projetadas para aprofundar 
e ampliar o conhecimento dos participantes, explica 
como empregar estratégias que ajudam o professor 
a se desenvolver profi ssionalmente e aprender a dar 
feedback de maneira efi caz.

Carga horária - 16 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores
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Gestão de sala de aulaLiderança educacional Premium

Gerenciamento de 
equipes pedagógicas
Este curso proporciona oportunidade para mudança 
interior da gestão escolar, cujo resultado será a incor-
poração de processos, habilidades e atitudes essen-
ciais para liderar equipes pedagógicas. Conta com me-
todologia que proporciona formação para condução 
de equipes para resultados de excelência.

Carga horária - 16 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Orientadores (coordenadores), Diretores

Planejamento escolar
Traz a sistematização de atividades educacionais vol-
tadas ao desenvolvimento de habilidades para a 
organização da prática docente. Estruturado em mó-
dulos que abordam as diferentes necessidades da 
gestão escolar, o curso estimula a reflexão e vivência 
do educador às ferramentas, tecnologias e práticas 
metodológicas que englobam a boa compreensão e  o 
desenvolvimento do planejamento escolar, em prima-
zia de resultados esperados de aprendizagem.

Carga horária -  08 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Orientadores (coordenadores), Diretores

1 2

3

Gerenciamento e operações 
para líderes educacionais
Proporciona o treinamento técnico e outras oportu-
nidades de desenvolvimento para que gestores pos-
sam cumprir suas ações rotineiras. Fornece experi-
ências de trabalhos multidisciplinares para planejar 
os ambientes escolares, preparar reuniões, atende 
aos familiares etc. Busca avaliar, racionalizar e 
simplificar a rotina da coordenação, como 
planejamento escolar, calendário escolar e demais 
operações.

Carga horária - 16 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Orientadores (coordenadores), Diretores
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Escola das diferenças

Introdução a inclusão escolar
Por meio do exercício refl exivo e das atividades co-
laborativas, o curso oferece a oportunidade para 
mudança na gestão de sala de aula e do currículo 
para gestores e educadores, de forma que cada 
aluno tenha a oportunidade de aprender de acordo 
com as suas necessidades, aptidões e capacidades 
promovendo uma escola das diferenças.

Carga horária - 16 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores

Adaptação curricular 
para educação especial
O curso de Adaptação Curricular para a Educação 
Especial propõe aos profissionais da área de 
educação especial, a melhor forma de inclusão e 
diversidade na sala de aula para os alunos com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 
analisando todas as adaptações de acesso para 
que estes alunos possam ter uma educação de 
qualidade. 

Carga horária - 04 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores

Introdução a inclusão escolar
Por meio do exercício refl exivo e das atividades co-
laborativas, o curso oferece a oportunidade para 
mudança na gestão de sala de aula e do currículo 
para gestores e educadores, de forma que cada 
aluno tenha a oportunidade de aprender de acordo 
com as suas necessidades, aptidões e capacidades 
promovendo uma escola das diferenças.

Engajamento da 
comunidade escolar
Considerando a importância do envolvimento da comunidade e da família na escola, este curso tem o obje-
tivo de incentivar a análise das abordagens atuais para este envolvimento, sugerir estratégias para a criação 
de um plano de ação para melhorias e rever planos para identifi cação de ações imediatas para integração.

Carga horária - 16 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores

Escola e comunidade
1

21

Mauricio Mainieri
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Especialização infantil

Desenvolvimento infantil
O curso proporciona aos participantes a oportunida-
de de aprender, explorar e aplicar métodos de ensino 
contemporâneos em salas de aula para Educação In-
fantil. Aborda aspectos fundamentais dos ensinamen-
tos na primeira infância, como aprender brincando. 
Traz fatores importantes, como o ambiente de apren-
dizagem e gestão de grandes grupos de crianças mui-
to pequenas. Oferece oportunidades de aplicação 
desses princípios fundamentais ao desenvolvimento 
da alfabetização e letramento matemático a partir do 
conhecimento de teoria do desenvolvimento infantil.

Carga horária - 32 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores

Ambiente alfabetizador
A prática pedagógica de alfabetização enfatiza a 
intervenção mais efetiva da ação pedagógica na 
aprendizagem do sistema de escrita pelas crianças. 
O ambiente alfabetizador passa a ser especifi ca-
mente considerado como aquele em que a cultura 
escrita, mediadora de toda prática de alfabetiza-
ção, precisa ser reconhecida, problematizada, ou 
mesmo construída pelos participantes do contexto 
escolar. O curso apresenta as diversidades e possi-
bilidades de ambientes alfabetizadores na escola.

Carga horária - 32 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores

21
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Avaliações

Práticas avaliativas no 
Ensino Fundamental
O curso tem ênfase nas avaliações nacionais e 
tipologias de avaliações. Traz as tendências nas 
concepções e enfoques de avaliação da aprendiza-
gem, discute as avaliações nacionais e vantagens e 
desvantagens dos tipos de avaliação.

Carga horária - 08 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores

2
Avaliação equilibrada
Utilizando atividades que encorajam a refl exão e 
o compartilhamento de ideias, o curso apresenta
estratégias e atividades que ajudam os professo-
res a identifi car e implementar imediatamente
práticas efi cientes de avaliação em sua sala de
aula.

Carga horária - 08 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores

1

Desenvolvendo as 
habilidades da Prova Brasil 
em Língua Portuguesa
O curso proporciona aos professores uma amplia-
ção da compreensão das habilidades pressupostas 
na Prova Brasil, por meio da resolução de proble-
mas, como estratégia metodológica de ensino da 
Língua Portuguesa, favorecendo as conexões entre 
os diferentes ramos da Língua Portuguesa, gerando 
novos conceitos e novos conteúdos. Enfoque inclu-
sivo, com novas práticas para trabalhar com alunos 
de educação especial.

Carga horária - 04 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores

2
Desenvolvendo as 
habilidades da Prova Brasil 
em Matemática
O curso busca ampliar a compreensão das habilida-
des pressupostas na Prova Brasil por meio da resolu-
ção de problemas como estratégia metodológica de 
ensino da Matemática. Favorece as conexões entre 
os diferentes ramos da Matemática, gerando novos 
conceitos e novos conteúdos. Enfoque inclusivo, com 
novas práticas para trabalhar com alunos de educa-
ção especial.

Carga horária - 04 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores

1

Avaliações Especial Prova Brasil
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BNCC: desafi os e 
possibilidades
O curso proporcionará refl exão e ações práticas que 
preparam a escola para as alterações necessárias pela 
BNCC (Base Nacional Comum Curricular).  Por meio de 
aprendizagem ativa, aborda as principais alterações 
impostas pela BNCC e discute possibilidades de novas 
abordagens pedagógicas pautadas pela reforma.

BNCC e as práticas pedagógicas 
da Educação Infantil
O curso aborda o impacto da BNCC no currículo da 
Educação Infantil. Por meio de aprendizagem ativa, 
discute as principais alterações curriculares na Edu-
cação Infantil e as possibilidades de novas aborda-
gens pedagógcas pautadas  pela reforma.

BNCC e as práticas pedagógicas 
no EF - Anos fi nais
O curso aborda o impacto da BNCC no currículo do 
Ensino Fundamental. Por meio de aprendizagem ati-
va,  discute as principais alterações curriculares nos 
anos finais do Ensino Fundamental e as possibilida-
des de novas abordagens pedagógicas pautadas  
pela BNCC.

Carga horária - 04 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores

BNCC e as práticas pedagógicas 
no EF - Anos iniciais

Carga horária - 04 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores

O curso aborda o impacto da BNCC no currículo do 
Ensino Fundamental. Por meio de aprendizagem ativa, 
discute as principais alterações curriculares nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental e as possibilidades 
de novas abordagens pedagógicas pautadas  pela 
BNCC.

Carga horária - 04 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores

1 BNCC e as práticas pedagógicas 2

3 4

Especial BNCC

Carga horária - 04 horas

Turma - 12 a 30 alunos

A quem se destina - Mestres (professores), 

Tutores (facilitadores), Orientadores (coordenadores), Diretores
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Sua escola pode ter todas as 
ferramentas para uma 

aprendizagem significativa 
e inesquecível



1

Consulte nosso time

Viva a experiência 
dos cursos 

Pearson Formação
Venha com a gente transformar o mundo por 

meio da aprendizagem ativa!

+55 (19) 3743 - 2034

desenvolvimento.profi ssional@pearson.com

www.facebook.com/PearsonBrasil



APRENDENDO SEMPRE




