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EDUCAÇÃO E PEDAGOGIA SISTÊMICA

A pedagogia sistêmica surge como novo paradigma educacional, que segundo
Mérce Traveset Vilaginés) é “uma nova forma de olhar que implica trocas profundas
na nossa forma de pensar a educação em nossas atividades, para todos aqueles
que intervêm no ato educativo: família, alunos, professores, etc. é a construção de
uma ponte entre a escolar e a família que contempla a interação entre esses
sistemas.
Inclui um novo olhar, novas possibilidades, recursos, soluções, atitudes e posturas
no contexto escolar para lidar com os conflitos, a aprendizagem e as dificuldades de
aprendizagem .
Portanto, contribui para o desenvolvendo de uma aprendizagem socioemocional
com a mente e o coração.

Objetivos:
-

Introduzir conceitos e fundamentos da teoria sistêmica.

-

Abrir um espaço de pergunta sobre a educação do séc. XXI em uma
sociedade diferente.
Abordar e refletir a partir de uma postura sistêmica os conceitos, os
conhecimentos e as práticas voltadas para sala de aula.
Refletir sobre a relação entre pais - professores e família - escola.
Identificar em sala de aula a relação entre professor e aluno.
Delimitar a função e o lugar de cada um no sistema escolar.

-

Conteúdo programático:

-

Abordagem sistêmica e construcionismo social.
Panorama geral da pedagogia sistêmica.
Mapa mental da Pedagogia Sistêmica.
O professor como agente subjetivante.
A educação no séc. XXI e as demandas do mundo atual.
A pedagogia sistêmica como novo paradigma educativo.
Relação família – escola, pais - professores e alunos – professores.
A importância do corpo no desenvolvimento e na aprendizagem.
A ordem na escola e o lugar de cada um.
Vivências e dinâmicas sistêmicas para sala de aula.

Metodologia: Estudo de textos para debates, seminários, vivências e

dinâmicas a partir de uma postura sistêmica.

Dirigidos a: professores, educadores, pedagogos, psicólogos,
psicopedagogos e profissionais da área de saúde e educação.

Período: encontros mensais nos dias de sexta-feira ou a ser combinado pelo
grupo.

Horário: 14h às 16h 30min

Investimento: R$ 80,00 ( mensal)

Informações e Inscrições: Consultório - Telefone (82) 3223-4258
e-mail: gesppma@gesppma.com.br

Local: Consultório - R. Professor Virgínio de Campos, 242. Farol. Maceió-Al
* Ou em escolas e instituições que se interessam por um trabalho específico.
Entrega de certificados com carga horária total ao final de cada ano.

Coordenação e facilitadores:
Eliane Calheiros Cansanção- Psicóloga CRP 15/0067
e-mail: ec.cansancao@icloud.com
ec.cansancao@hotmail.com
Salvione Klívia M. Tenório- Pedagoga MEC 7256
e-mail: salvionetenorio@hotmail.com
salvionetenorio@icloud.com

SITE: www.gesppma.com.br ( currículo facilitadores)

