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INFORMATIVO DE CURSO 

NOME DO CURSO: Pedagogia Waldorf: a arte de educar em sintonia com o Currículo em Movimento. 

Modalidade:                      ( X ) Híbrido                                                                                               (  ) Presencial 

Gerência: Gerência de Formação, Pesquisa e Desenvolvimento Profissional para as Etapas da Educação Básica - GETEB 

Objetivo geral: 

O curso “Pedagogia Waldorf: a arte de educar em sintonia com o Currículo em Movimento” tem o objetivo de oferecer 

uma visão panorâmica dessa proposta pedagógica que está presente em mais de 60 países. Por meio de uma abordagem 

vivencial, reflexiva, teórica e prática, os participantes do curso poderão conhecer o processo de ensino/aprendizagem 

dessa abordagem pedagógica. Na Pedagogia Waldorf a arte é um fio condutor e, em consonância com esse princípio, o 

curso irá proporcionar aos participantes uma vivência da música por meio flauta doce e do instrumento Kântele – espécie 

de lira – (não é necessário possuir o instrumento ou ter prévio conhecimento de teoria musical). 

Carga horária: Total: 80 
Horas diretas: 36h 

Nº de encontros: 12 
Horas indiretas: 24h AVA: 20 

Público-alvo: 
O curso destina-se a professores, professores contratos temporários, coordenadores, monitores, professores atuantes nas 

bibliotecas, salas de leitura, salas de recursos, psicólogos, pedagogos, orientadores educacionais e carreira assistência.   

Pré-requisito:  

Critérios de seleção: 

Havendo maior demanda que a oferta de vagas, deverão ser priorizados os profissionais que tenham concluído os cursos 

oferecido pela EAPE: Introdução à Pedagogia Waldorf – abordagem teórica e prática (2016),  Pedagogia Waldorf  

Noções básicas e musicalização por meio do kântele e da flauta doce (2017) e/ou    Pedagogia Waldorf: temas 

essenciais e sensibilização musical por meio do kântele e da flauta doce (2018) 

E-mail para envio da cópia digitalizada dos certificados: pimenteluana@yahoo.com.br 

Nº de Vagas: 30 

 

Apresentação do curso: 

O curso “Pedagogia Waldorf: a arte de educar em sintonia com o Currículo em Movimento” tem o objetivo de oferecer 

uma visão panorâmica dessa proposta pedagógica que está presente em mais de 60 países e vem despertando grande 

interesse de pesquisadores e profissionais da área de educação. Durante o curso serão evidenciadas suas principais 

características  e suas convergências com o Currículo em Movimento. 
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O curso oferecerá também uma oportunidade para o participante revisitar e ressignificar seu próprio caminho de vida e 

profissional. 

A Pedagogia Waldorf visa ao desenvolvimento integral do ser humano, a partir de uma prática educacional que abrange 

as dimensões da vontade, do sentimento e do pensamento, com vistas à formação de um ser humano autônomo, saudável, 

ético e solidário. 

Por meio de uma abordagem vivencial, reflexiva, teórica, e prática, os participantes do curso poderão conhecer e 

vivenciar o processo de ensino/aprendizagem dessa proposta pedagógica, que é permeada pela arte e possibilita ao 

cursista um caminho de desenvolvimento interior. 

Na Pedagogia Waldorf, a arte é vista como fio condutor do processo de ensino em geral. Em consonância com esse 

princípio, o curso irá proporcionar aos participantes uma vivência da música por meio flauta doce e do instrumento 

Kântele – espécie de lira – (não é necessário possuir o instrumento ou ter prévio conhecimento de teoria musical). 

Conteúdos: 

 A arte como fio condutor do trabalho pedagógico 

 Autoeconhecimento e autocuidado 

 Brincadedos (Brincadeiras de dedo) 

 Épocas e ritmos anuais 

 Histórico da Pedagogia Waldorf no Mundo, no Brasil e na Rede Pública 

 O Kântele na Pedagogia Waldorf 

 Os Quatro Parâmetros Musicais 

 Os setênios e sua relação com a experiência pessoal significativa 

 Salutogênese e as forças que geram saúde 

 Trimembração, quadrimembração, gestão democrática e a autogestão  

Turma Local e endereço 
Período do curso Dia da 

semana 

Turno Horário de aula Formador(es) 

Início Término  Início Término  

  T1 
EAPE -   SGAS 907 

19/03/19 11/06/19  Terça Vespertino 14h 17h Luana Angélica Modesto Pimentel e 

 Tereza Marques Cardoso da Silva 

 

 

Gerência 
___/___/_____ 

Diretoria 
___/___/______ 

Chefia 
___/___/_____ 


