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EDUCAÇÃO POR ÁREAS
DO CONHECIMENTO

Uma forma mais rica de aprender
e mais completa de ensinar.
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O SESI
O Serviço Social da Indústria (SESI), há mais de 70
anos, exerce papel fundamental no desenvolvimento
social brasileiro, colaborando efetivamente com a
melhoria da qualidade de vida do trabalhador da
indústria, seus familiares e comunidade em geral,
por meio de seus serviços nos campos da educação,
saúde, esporte, cultura, alimentação, lazer e outros.
Especificamente na área da educação, é responsável
por uma das maiores e mais tradicionais redes de
ensino do Estado de São Paulo.

A FACULDADE SESI-SP DE EDUCAÇÃO
A iniciativa nasceu para ser um centro de excelência,
oferecendo cursos de graduação, pós-graduação e
extensão, além de atividades de pesquisa
relacionadas à educação, com foco na valorização e
formação do professor.
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PROPOSTA
INOVADORA
ALINHADA COM OS ÓRGÃOS
REGULADORES E AS
DEMANDAS ATUAIS
A Faculdade SESI-SP de Educação é a primeira a
adotar a educação por áreas do conhecimento.
Nossos cursos estão em consonância com
as diretrizes do Ministério da Educação e
do Conselho Nacional de Educação. Em
um futuro próximo, a formação por área de
conhecimento será um diferencial nas escolas.
Fazer um curso de Pós-Graduação na
Faculdade SESI de Educação hoje é reafirmar
seu compromisso com a renovação da
educação.
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POR QUE CURSAR UMA
PÓS-GRADUAÇAO
CONOSCO?
Nossos docentes são mestres e/ou doutores.
Participação de docentes convidados de outras instituições.
Cursos de Especialização realizados de 1 ano até 1 ano e meio. Cursos
de Aperfeiçoamento em Gestão Escolar realizado de 06 a 08 meses.
Sua cidade mostra o quanto valoriza e investe na educação e na
formação de professores.
O SESI-SP está buscando colaborar com a educação pública do
Estado de São Paulo através da formação continuada de professores.
A colaboração presencial de mentores nas escolas (8h/mensais) para
os grupos matriculados.
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APERFEIÇOAMENTO EM
GESTÃO ESCOLAR
Formar profissionais com um repertório conceitual e prático com ênfase
na investigação dos problemas cotidianos, no planejamento e gestão de
unidades escolares capazes de adaptar, criar e desenvolver situações que
propiciam a participação na construção de uma gestão democrática.
Carga horária: 180h | 06 a 08 meses
Requisito: Gestores com vínculo empregatício com o município que
tenha convênio com o programa.
Programa do curso:
• Gestão Escolar: espaço para a democracia
• Comunidade escolar e família: espaço para manifestação da
diversidade
• Projeto político pedagógico: os 3 Ps de uma dimensão crítica da
educação
• Currículo, avaliação e acompanhamento do processo ensino
aprendizagem
• Escola inclusiva como território de uma educação das emoções
• Planejamento e formação continuada: desafios e competências na
escola contemporânea.
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PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSU
CURSOS DE
ESPECIALIZAÇÃO
Nossos cursos são voltados para docentes que atuam
na educação básica (Fundamental II) e são
ofertados por área do conhecimento, tendo 1 ano a
1 ano e meio de duração e metodologia alinhada
com as exigências da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC).

CIÊNCIAS DA NATUREZA
Tem
como
objetivo
a
formação
de
especialistas capazes de criar práticas pedagógicas
interdisciplinares relacionadas a área de Ciências da
Natureza.
Partimos
da
premissa
que
a
pergunta,
o questionamento e a curiosidade, são
fundamentais para uma experiência potente no curso.
Carga horária: 360h | 12 a 18 meses
Público: Professores de Ciências, Física, Química e Biologia da
Educação Básica.
Requisito: Docente com vínculo empregatício com o município que
tenha convênio com o programa.
Programa do curso:
• Tecnologias e o ensino de ciências.
• Programação e Robótica para o Ensino de Ciências.
• Currículo, direitos de aprendizagem e o Ensino de ciências.
• Práticas experimentais no ensino de ciências I.
• Práticas experimentais no ensino de ciências II.
• Educação em direitos humanos, saúde e qualidade de vida.
• Território de aprendizagem, sustentabilidade e educação
ambiental
• Evolução do cosmo, da vida e da espécie humana.
• Projetos Interdisciplinares
• Conhecimento de ciência e etnociência
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CIÊNCIAS HUMANAS
O curso de Ciências Humanas se debruça sobre as questões
contemporâneas e propõe um aprofundamento em conjunto com os
docentes acerca das exigências que o cotidiano escolar vem
apresentando no contexto educacional. Para isso, a interdisciplinaridade
se torna fator substancial durante as aulas no decorrer do curso.
Carga horária: 360h | 12 a 18 meses
Público: Professores de Geografia, História, Sociologia e Filosofia.
Requisito: Docente com vínculo empregatício com o município que
tenha convênio com o programa.
Programa do curso:

• Currículo para Ciências Humanas
• Interdisciplinaridade e Transdiciplinaridade na Educação.
• Fundamentos da Filosoﬁa na Educação
• Epistemologia das Ciências Humanas
• Ensino por investigação
• Base Nacional Comum Curricular e a articulação
disciplinar
• Sociedade, tecnologia e educação
• Cultura e protagonismo juvenil na Educação
• Territórios de Aprendizagem
• Avaliação na/para/da aprendizagem
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LINGUAGENS
O curso de especialização em Linguagens enaltece as diferentes
manifestações culturais e sociais que se manifestam nas mais
diversas linguagens. Nosso foco é propiciar aos cursistas espaços
de trocas onde a comunicação, o senso estético e análise crítica
dos discursos permeiem as práticas escolares.
Carga horária: 360h | 12 a 18 meses
Público: Professores de Educação Física, Língua Portuguesa,
Língua Inglesa e Artes.
Requisito: Docente com vínculo empregatício com o município
que tenha convênio com o programa.
Programa do curso:
• Multiletramentos na Educação
• Multimodalidades na Educação
• Base Nacional Comum Curricular e os itinerários formativos
• Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade
• Cultura e protagonismo juvenil na Educação
• Linguagens, tecnologia e educação
• Ensino por investigação e por projetos
• Avaliação educacional, equidade e qualidade social da educação
• Territórios comunicativos
• Gêneros comunicativos

MATEMÁTICA

ANOS FINAIS ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO
O diferencial deste curso é a concepção do ensino de matemática adotado.
Entede-se a matemática como linguagem que utltrapassa a simples resolução de
problemas na álgebra, estatística, medidas e/ou probabilidades. A perspectiva
adotada avança no conhecimento sobre a história da matemática e da
apropriação desta como linguagem presente no cotidiano.
Carga horária: 360h | 12 a 18 meses
Público: Professores de Matemática.
Requisito: Docente com vínculo empregatício com o município que tenha
convênio com o programa.
Programa do curso:
• Conexões entre a matemática e os
diferentes campos da atividade
humana.
• Pensamento numérico: dos
signiﬁcados aos algoritmos.
• A epistemologia e a história no
ensino de geometria.
• O ensino da Matemática por meio
da Modelagem e da Resolução de
Problemas.
• Ensino de grandezas e medidas:
uma perspectiva interdisciplinar.

• Ampliação dos recursos didáticos
por meio dos jogos e materiais
manipuláveis.
• O ensino da estatística e da
probabilidade numa perspectiva
interdisciplinar.
• Investigação em Educação
Matemática nos anos ﬁnais do EF e
EM: pesquisa em ação.
• Planejamento e avaliação de
situações de aprendizagem
interdisciplinares.
• Cultura digital e potencialidade no
ensino da matemática.
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Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu
reconhecidos pelo MEC, alinhados à BNCC
(Base Nacional Comum Curricular), e pioneiros
no ensino por áreas do conhecimento.

Gostou dos
nossos diferenciais?

Então ofereça nossos
cursos aos seus professores.
Procure agora a unidade do
SESI mais próxima e
formalize seu convênio.
Para garantir as inscrições, fale
conosco:
WhatsApp: 11 93440 3922

Tel: 11 3836-7350

contato@faculdadesesi.edu.br

