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INFORMATIVO DE CURSO  

 

NOME DO CURSO: Pedagogias Urbanas – o Direito à Cidade em Sociedades Sustentáveis.  

 Modalidade: Educação para a 

sustentabilidade                    
 (    ) Híbrido                                                                  (X ) Presencial 

Gerência: Gerência de Pesquisa, Formação e Desenvolvimento Profissional dos Eixos Transversais e Oficinas Pedagógicas 

Objetivo geral: 

Motivar profissionais da educação a conectar os conteúdos escolares à realidade local dos estudantes, 
desenvolvendo habilidades de pesquisa, aprimorando a realização de saídas de campo, despertando um olhar crítico 
para a cidade e estimulando a produção autoral, com perspectivas de transformação social para a sustentabilidade. 

Carga horária: Total: 60 h 

Horas Presenciais: 42 h 

Total de Encontros: 14 

Horas indiretas: 18 hrs AVA: ---- 

Público-alvo: Carreira Magistério e Assistência 

Pré-requisito: Não há 

Critérios de seleção: Sorteio 

Nº de vagas 40 vagas – 20 matutino e 20 vespertino.  

Apresentação do curso: 

O curso é baseado no conceito de Direito à Cidade. Propõe-se, desta forma, a partir da metodologia interdisciplinar 
Estudo do Meio, despertar um olhar investigador dos professores acerca da realidade urbana na qual sua escola 
está inserida. Assume-se que as escolas devem estar prontas para formar estudantes conscientes de suas próprias 
realidades, capazes de interrelacionar fenômenos locais a globais, proporcionando acesso a conhecimentos teóricos 
e práticos capazes de atender aos desafios postos à sociedade do século XXI. Logo, intenciona-se oferecer 
informações e metodologias que permitam aos profissionais da educação trabalhar seus conteúdos escolares a partir 
da experiência dos jovens na cidade, em uma perspectiva investigativa e autoral, tendo em vista motivar a 
transformação social com vistas à sustentabilidade.  



 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação 

Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação 
SGAS 907, Conjunto A, CEP. 70.390-070 

Telefone: 3901-2378 

 

Conteúdos: 

- Sociedades Sustentáveis: quais os desafios postos à sociedade do século XXI? 

- Direito à Cidade; 
- Do global ao Local: questões territoriais em um mundo globalizado. 
- Para além da escola: aprendizagens significativas a partir de um Estudo do Meio; 
- Fundamentos teóricos e metodológicos para a elaboração de projetos escolares participativos; 
- Sustentabilidade na prática: princípios e ética da Permacultura; 
                                                princípios da Economia Solidária;       

Turma Local e endereço 

Período do curso Dia da 
semana 

Turno 

Horário de aula 

Formadora 

Início Término 
Início Término 

T- 1  
 

 
EAPE. SGAS, 907, conjunto A. 
 

21/03 27/06 
Quinta-

feira 
Matutino  8:00h 11:00h 

Luna Letícia Lambert 
T- 2 21/03 27/06 

Quinta-
feira 

Vespertin
o 

14:00h 17:00h 

 

Gerência -  

___/___/_____ 

Diretoria - DIAP 

___/___/______ 

Diretoria - DIDEP 

___/___/______ 

Chefia do EAPE 

___/___/_____ 

 

 


