ENSINO LÚDICO
NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Ensino Lúdico
COORDENAÇÃO GERAL: Profa. Ma. Adriana Beatriz Botto Alves Vianna
ÁREA DO CONHECIMENTO: Educação
MODALIDADE: Ensino a Distância
PÚBLICO-ALVO: Egressos dos cursos de licenciatura das diferentes áreas, Pedagogos,
Coordenadores Pedagógicos, Supervisores de Ensino, professores das redes oficiais de
ensino público e privada e demais profissionais que queiram especializar-se em Ensino
Lúdico.
OBJETIVOS:
• Compreender e discutir sobre as diferentes concepções do brincar;
• Compreender e discutir sobre a prática educativa tendo o lúdico como norteador
das ações;
• Compreender e refletir sobre a epistemologia do brincar e suas possibilidades de
desenvolvimento da aprendizagem.
• Refletir criticamente sobre o lúdico como ação possível em diferentes espaços.
CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 400 horas sendo elas distribuídas em 360
horas nas disciplinas teóricas e 40 horas destinadas a pesquisa, trabalhos em grupo e
produção acadêmica. Nesse curso é obrigatória a confecção do Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC).
DURAÇÃO DO CURSO: 6 meses de disciplinas regulares + 2 meses para confecção do
TCC.
DIFERENCIAIS DO CURSO:
A importância do lúdico para o desenvolvimento da aprendizagem,
principalmente na infância, tem lugar garantido na formação de professores da
Educação Básica e, efetivamente na Educação Infantil. Diferentes teóricos apontam a
melhoria na qualidade do processo de aquisição do conhecimento, pela criança, com a
utilização do lúdico no cotidiano escolar. O curso pretende colaborar com a melhoria da
qualidade da atuação dos profissionais da educação e, consequentemente, no
aprendizado das crianças. O curso é ofertado totalmente no formato a distância (EaD)
por Ambiente Virtual de Aprendizagem (Canvas).
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