
           
 

Rua Ministro de Godoi, 969 -  Perdizes - São Paulo/SP – CEP 05015-901 - Fone: (11) 3670-8510  
http://www.pucsp.br/pos/ehps -  ehps@pucsp.br 

SEMINÁRIO 
 “Práticas e saberes docentes: os anos iniciais em foco” 

Dias 29 e 30 de setembro de 2015 
 

Apresentação: 

O evento tem o objetivo de discutir a formação e a atuação docente nos anos iniciais da escolarização a partir 

da apresentação de recentes pesquisas desenvolvidas no Brasil, Portugal e Espanha e do debate entre 

pesquisadores de diferentes instituições e profissionais que atuam na referida etapa de escolarização. 

Justifica-se a importância do evento pela oportunidade de evidenciar aspectos centrais do campo educacional 

– no caso a formação e a atuação docente – atualmente ofuscados em função da priorização do cumprimento 

de metas e do alcance de índices estatísticos. 

 
Inscrições:  

Modalidade de inscrição: Ouvintes.  

As inscrições são gratuitas e será fornecido um certificado de participação de 16 horas. 

Número de vagas: 200. 

Prazo para inscrição: até o preenchimento das vagas disponíveis ou 14 de setembro. 

Endereço para inscrição: e-mail: praticasesaberesdocentes@gmail.com informando nome, RG, CPF, e-mail, 
telefone, instituição de origem e ocupação. O interessado receberá um email quando da confirmação da 
inscrição. 
 

Programação: 

Dia 29 de setembro de 2015 

09h às 9h30: Abertura  

09h30 às 10h30: Palestra de abertura 

10h50 às 12h30: Mesa 1: Pesquisas sobre escolarização inicial: o pesquisador na escola. 

14h30 às 17h: Apresentação de pesquisas relacionadas à Mesa 1. 

Local: Auditório 239 – 2º  andar – Prédio Novo 
 

Dia 30 de setembro de 2015 

09h às 12h: Apresentação de pesquisas relacionadas à Mesa 2.  

14h às 17h: Mesa 2: Escola e alfabetização: seus desafios. 

Local: Auditório 239 – 2º  andar – Prédio Novo 
 
Organização 
Profa. Dra. Alda Junqueira Marin e Profa. Dra. Luciana Maria Giovanni  
PEPG em Educação: História, Política, Sociedade – PUC/SP 

 

A programação detalhada será divulgada em breve. 
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