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CENED

A arte de escrever e questões práticas da língua portuguesa 200

A arte de ouvir e contar histórias 180

A avaliação como uma prática reflexiva 180

A escrita na alfabetização socioconstrutivista 300

A importância do lúdico na alfabetização 300

A importância do lúdico na prática pedagógica 180

A informática na alfabetização 60

A matemática e o lúdico 180

A multidimensionalidade da relação professor-aluno 60

A música na alfabetização 180

A psicopedagogia em ação na escola 120

Alfabetização através do lúdico na educação infantil 60

Alfabetização infantil 300

Alfabetização uma missão possível 300

Alfabetização x Ortografia: dilemas e incertezas 180

Alfabetização, teorias e o processo de aprendizagem 180

Alfabetização: da língua escrita à prática escolar 300

Alfabetização: teoria e prática 300

Alfabetização: um processo em construção 300

Altas habilidades/ Superdotação 180

Altas habilidades/ superdotação e a educação inclusiva 300

Análise Sintática 180

Aprendizagem significativa 60

As regras do novo acordo ortográfico da língua portuguesa 180
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Atendimento ao público 180

Atendimento educacional especializado 180

Avaliação mediadora 60

Bullying nas escolas 180

Cidadania e ética no serviço público 180

Construtivismo x método fônico 120

Conversando sobre a adolescência e seus contextos: família e a escola 60

Deficiência intelectual 180

Deficiência Múltipla e a Surdocegueira 180

Didática geral 180

Dificuldades de aprendizagem e sucesso na escola 300

Direito educacional aplicado a gestores e educadores 180

Educação ambiental 180

Educação e cidadania 80

Educação e psicologia em parceria 120

Educação especial em todo contexto: história, fundamentos e inclusão social 180

Educação especial em todo o contexto: história, fundamentos, inclusão social e deficiências 
múltiplas

300

Educação especial: altas habilidades/ superdotação 180

Educação especial: autismo 180

Educação especial: deficiência mental 180

Educação especial: deficiências múltiplas 120

Educação especial: estimulação precoce 180

Educação especial: história fundamentos e deficiência intelectual 300

Educação especial: história, fundamentos e altas habilidades/ superdotação 300

Educação especial: história, fundamentos e educação precoce 300

Educação especial: história, fundamentos, deficiência múltipla e a surdocegueira 300

Educação especial: história, fundamentos, e educação inclusiva 180

Educação especial: história, fundamentos, transtornos globais do desenvolvimento e o autismo 300
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Educação física no ensino fundamental e médio 180

Educação inclusiva 180

Educação inclusiva e a deficiência intelectual 300

Educação inclusiva e a educação precoce 300

Educação inclusiva, deficiência múltipla e a surdocegueira 300

Educação infantil: interações, jogos e descobertas 180

Educação nutricional, segurança alimentar e preparo de alimentos 180

Educação precoce 180

Educação sexual para educadores 180

Entendendo o processo de alfabetização 120

Entendendo os níveis da psicogênese da alfabetização 300

Fracasso escolar: fenômeno de múltiplas faces 60

Geográfica física do Distrito Federal 180

Geometria aplicada no ensino fundamental e médio 180

Gestão escolar 300

Higiene na manipulação e no preparo de alimentos 180

Hiperatividade: uma problemática da sala de aula 180

História da arte 180

Inclusão social 60

Informática: Word e Excel 60

Inglês em nível básico 180

Inglês para iniciantes 180

Iniciação ao paraesporte 180

Introdução à informática e internet 60

Leitura e produção de textos 180

Língua espanhola em nível básico 180

Literatura Brasileira 300

Metodologia de geografia no ensino fundamental e médio 180

Metodologia de história no ensino fundamental e médio 180
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Metodologia do ensino de ciências biológicas 180

Métodos de alfabetização: existe o melhor? 300

Música brasileira 180

Música e interdisciplinaridade 180

Novas perspectivas na educação infantil 180

Novos paradigmas na educação de jovens e adultos 180

Novos pensadores da educação 120

O currículo através de sua práxis 60

O desafio de alfabetizar 300

O prazer de ensinar e aprender matemática no ensino fundamental: jogos, sugestões e 
alternativas

180

Os grandes pensadores e suas contribuições para a educação 180

Os novos rumos da alfabetização 300

Pedagogia de projetos 180

Pedagogia hospitalar 180

Pesquisa e prática pedagógica I 180

Pesquisa e prática pedagógica II 180

Planejamento como prática educativa 60

Planejamento participativo na escola 300

Práticas em alfabetização 80

Práticas em educação ambiental 60

Práticas interdisciplinares na escola 60

Primeiros socorros 180

Psicogênese da alfabetização: níveis pré-silábico e silábico 180

Psicogênese da alfabetização: níveis silábico-alfabético e silábico 180

Psicologia para quem educa 180

Psicomotricidade aplicada na educação especial, educação infantil e ensino Fundamental 180

Redação oficial e correspondências administrativas no serviço público 180

Relações humanas no trabalho 180
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Relações humanas no trabalho – crescimento pessoal e profissional 60

Relações interpessoais no trabalho e na comunidade 180

Saúde emocional do educador 180

Teorias, processos e identidades no currículo escolar 180

Transtorno globais do desenvolvimento, autismo e educação inclusiva 300

Transtornos globais do desenvolvimento e o autismo 180

Violência e criminalidade infanto-juvenil: intervenções e encaminhamentos 180

Visão crítica da educação de jovens e adultos 180

Window XP e Power Point 2003 60
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