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PROJETO DE CURSO ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU 

Ensino de Ciências da Natureza 

Calendário: 

 

 

Módulo 1 - Tecnologias e o ensino de Ciências – Carga horaria de 40h, essas horas 

serão divididas da seguinte maneira: 

- 6 Encontros síncronos de 2h, via plataforma digital, nos dias 06/02/2021, 13/02/2021, 

20/02/2021, 27/02/2021, 06/03/2021 e 13/03/2021 (das 9h às 11h). 

- 28h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma 

digital). 

 

Módulo 2 - Ciência, Tecnologia e Sociedade – Carga horaria total de 40h, essas 

horas serão divididas da seguinte maneira: 

- 6 Encontros síncronos de 2h, via plataforma digital, nos dias 06/02/2021, 13/02/2021, 

20/02/2021, 27/02/2021, 06/03/2021 e 13/03/2021 (das 13h às 15h). 

- 28h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma 

digital). 

 

Módulo 3 - Currículo e avaliação no ensino de Ciências – Carga Horaria total de 

36h essas, horas serão divididas da seguinte maneira: 

-  5 Encontros síncronos de 2h, via plataforma digital, nas datas 20/03/2021, 

27/03/2021, 10/04/2021, 17/04/2021, 24/04/2021 (das 9h às 11h). 

- 1 Encontro presencial de 4h, na unidade da faculdade, na data de 08/05/2021 (das 

8h às 12h). 

- 22h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma 

digital). 
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Módulo 4 - Práticas investigativas no ensino de Ciências – Carga horaria total de 

36h, essas horas serão divididas da seguinte maneira: 

-  5 Encontros síncronos de 2h, via plataforma digital, nas datas 20/03/2021, 

27/03/2021, 10/04/2021, 17/04/2021, 24/04/2021 (das 13h às 15h). 

- 1 Encontro presencial de 4h, na unidade da faculdade, na data de 08/05/2021 (das 

13h às 17h). 

- 22h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma 

digital). 

 

 

 

 

Módulo 5 – Práticas inclusivas no ensino de Ciências – Carga horaria de 40h, essas 

horas serão divididas da seguinte maneira: 

- 8 Encontros presenciais de 4h, na unidade da faculdade, nas datas 15/05/2021, 

22/05/2021, 29/05/2021, 12/06/2021, 19/06/2021, 26/05/2021, 07/08/2021 e 

14/08/2021 (das 8h às 12h). 

- 8h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma 

digital. 

 

Módulo 6 – Saúde e Qualidade de Vida – Carga horaria de 40h, essas horas serão 

divididas da seguinte maneira: 

- 8 Encontros presenciais de 4h, na unidade da faculdade, nas datas 15/05/2021, 

22/05/2021, 29/05/2021, 12/06/2021, 19/06/2021, 26/05/2021 07/08/2021 e 14/08/2021 

2021 (das 13h às 17h). 

- 8h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma 

digital. 

 

http://www.faculdadesesi.edu.br/
mailto:faculdadesesisp@sesisp.org.br


 
 
 

 
Rua Carlos Weber, 835 – Vila Leopoldina 

CEP 05303-902 – São Paulo – SP 
Tel.: 11 3833-1075 | 11 3833 1054 

Site www.faculdadesesi.edu.br | Email: faculdadesesisp@sesisp.org.br 

 

Módulo 7 – Energia e sustentabilidade – Carga horaria de 40h, essas horas serão 

divididas da seguinte maneira: 

- 8 Encontros presenciais de 4h, na unidade da faculdade, nas datas 21/08/2021, 

28/08/2021, 11/09/2021, 18/09/2021, 25/09/2021, 02/10/2021, 16/10/2021, 23/10/2021 

(das 8h às 12h). 

- 8h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma 

digital. 

 

Módulo 8 – Evolução do cosmo, da vida e da espécie humana – Carga horaria de 

40h, essas horas serão divididas da seguinte maneira: 

- 8 Encontros presenciais de 4h, na unidade da faculdade, nas datas 21/08/2021, 

28/08/2021, 11/09/2021, 18/09/2021, 25/09/2021, 02/10/2021, 16/10/2021, 23/10/2021 

(das 13h às 17h). 

- 8h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma 

digital. 

 

Módulo 9 – Planejamento e Avaliação de Projetos interdisciplinares – Carga 

horaria de 48h, essas horas serão divididas da seguinte maneira: 

- 6 Encontros presenciais de 8h, na unidade da faculdade, nas datas 06/11/2021, 

13/11/2021, 27/11/2021, 4/12/2021, 11/12/2021 e 18/12 (das 8h às 17h com uma hora 

de almoço das 12h às 13). 
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