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Na programação de fim de ano, a Cátedra apresenta um minicurso e um colóquio

com temas que contemplam a filosofia montessoriana para a Educação do Ensino

Fundamental e a evasão no primeiro ano das licenciaturas. Na seção de notícias, a

Cátedra Alfredo Bosi recebeu José Pacheco, fundador da Escola da Ponte, que fez

apreciações dos eixos temáticos e focos conceituais do projeto de Licenciatura

Interdisciplinar em Ciências da Aprendizagem (LIC-CA). Na dica cultural, sugestão

do livro "Pela Inclusão: os argumentos favoráveis à educação inclusiva e pela

inconstitucionalidade do Decreto nr. 10.502/2020", publicado com o apoio do

Instituto Alana.

Programação

Oficina e Colóquio integram a programação da Cátedra neste final de ano

A próxima oficina da Cátedra de

Educação Básica será no dia 29 de

novembro, às 19h, com a proposta de,

após breve exposição da filosofia

montessoriana para a Educação,

apresentar um relato de experiência

prática em escolas montessorianas de

nível fundamental: sua rotina diária e

estruturação curricular, além de refletir

sobre a inter e transdisciplinaridade

nessas escolas, a abordagem de

conteúdos científicos e a prática da

investigação.

Na sequência, no dia 08 de dezembro,

às 18h, acontecerá o colóquio “Evasão

no primeiro ano das licenciaturas” onde

os especialistas debaterão o tema para

ajudar a traçar um panorama sobre a

evasão nos cursos de licenciatura e,

assim, compreender o fenômeno como

uma forma de subsidiar a formulação de

políticas públicas, em nível de ministério

e secretarias de educação e, também,

nas IES.

Para acompanhar os eventos não é preciso fazer inscrição. Acompanhe a

transmissão dos eventos no canal da Cátedra no YouTube.

Notícia

José Pacheco, fundador da Escola da Ponte, apresenta contribuições para o

projeto de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Aprendizagem da

Cátedra Alfredo Bosi

No dia 17 de novembro, o grupo acadêmico da Cátedra Alfredo Bosi recebeu José

Pacheco, fundador da Escola da Ponte, que fez apreciações dos eixos temáticos e

focos conceituais do projeto de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da

Aprendizagem (LIC-CA).

Durante sua apresentação, Pacheco relatou experiências pedagógicas que o



motivaram a repensar propostas de educação que promovessem uma “nova

construção social de aprendizagem”.

De acordo com o professor, uma nova proposta de aprendizagem deve partir de

questionamentos que favorecem a reflexão para essa inovação. Quando

aprendemos? Onde aprendemos? O que são escolas?, são exemplos de perguntas

a serem feitas para essa nova construção.

Para José Pacheco, “as escolas são as pessoas” e “o centro não é o aluno e o

professor, mas uma rede de sujeitos e suas relações com o contexto”.

No momento, antes das contribuições de Pacheco, Maria Eliza Mattosinho

apresentou ao público a minuta do Projeto Político do Curso (PPC) de Licenciatura

Interdisciplinar em Ciências da Aprendizagem (LIC-CA).

Dica Cultural

Pela Inclusão: os argumentos favoráveis à educação inclusiva e pela

inconstitucionalidade do Decreto nr. 10.502/2020

A dica cultural desta edição é o livro “Pela Inclusão: os argumentos favoráveis à

educação inclusiva e pela inconstitucionalidade do Decreto nr. 10.502/2020”, de

vários autores e publicado com o apoio do Instituto Alana. O livro se apresenta

como uma resposta contrária ao Decreto Federal nr. 10.502/2020 que institui a

Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao

Longo da Vida (PNEE).

O livro reúne 30 artigos, organizado em cinco capítulos, com temas favoráveis à

educação inclusiva e escritos por representantes de organizações que

questionaram a constitucionalidade do ato.

Para os idealizadores do livro "A educação é uma das pautas mais urgentes para a

garantia de direitos das pessoas com deficiência e para a construção de uma

sociedade que quer se ver inclusiva e distante de qualquer forma de discriminação".

A obra completa está disponível nos formatos acessíveis: https://alana.org.br/wp-

content/uploads/2022/09/PelaInclusao_PDFAcessivel.pdf e versão audiovisual:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwtaWcfcrGsaQwoUXntM8hg_jeXJBhupx

(com interpretação em Libras e narração).

Até a próxima!
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