Educação e Proteção Social:
articular para garantir direitos
04 de julho a 14 de agosto de 2018

Introdução
O curso Educação e proteção social: articular para garantir direitos, do Prêmio ItaúUnicef, tem por objetivos:
•

Favorecer a compreensão acerca do papel dos diversos atores envolvidos com a
educação e proteção social;

•

Contribuir para o entendimento sobre a importância da articulação no território,
para a garantia do direito de crianças, adolescentes e jovens ao desenvolvimento
integral.

Este curso ocorre totalmente a distância e está dividido em quatro módulos
compostos por conteúdos (textos, áudios, vídeos, jogos etc.) e atividades. Estas
deverão ser realizadas de forma colaborativa, em sua grande maioria, e
individualmente, em alguns casos.
Cada módulo tem um prazo determinado de início e término, por isso, fique atento às
datas de disponibilização dos módulos indicadas neste Plano de Curso. Isso favorece a
troca de experiências e a colaboração entre seus integrantes: a maior riqueza desta
formação!

O que é preciso para participar deste curso?
Para realizar este curso é importante que você:
• Envolva-se ao máximo com as discussões, com os conteúdos, os colegas e o
mediador(a);
• Dedique ao menos meia hora do seu dia para navegar (estar com a gente) no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
• Envie mensagens caso esteja com dúvidas ou precisando de qualquer tipo de ajuda;
• Compartilhe aquilo que sabe e se abra para ideias e opiniões diferentes trazidas
pelos demais participantes;
• Comunique-se e interaja com os colegas de curso, dando a sua colaboração. Isso irá
criar um ambiente de troca, aprendizagem e construção conjunta.

O que é preciso para participar deste curso?

Carga horária e critérios de certificação
Este curso possui uma carga horária total de 24 horas, e essa informação constará no
certificado emitido ao término do curso.
Para receber o certificado de participação é necessário realizar ao menos 50%
(cinquenta por cento) das atividades obrigatórias propostas no curso.

Programa do curso – Módulo 1
Módulo 1: Visão geral do curso e do Ambiente de Formação (1 semana)
• Início: 04 de julho | Término: 10 de julho
Este módulo destina-se à exploração livre das ferramentas disponíveis e dos materiais
informativos sobre o curso, o preenchimento do perfil (para aqueles que ainda não o
tenham feito) e ao esclarecimento de dúvidas sobre as ferramentas e formas de
participação.
Ele poderá ser acessado no decorrer de toda a formação, e tem como objetivo apresentar
aos participantes o funcionamento e a estrutura do curso, além dos materiais e canais de
apoio em caso de dúvida.
Fique atento! Para garantir a sua vaga no curso é necessário preencher o Formulário de
confirmação de matrícula disponível no módulo 1 até o dia 10 de julho às 13h. Os alunos
que não cumprirem esse requisito até a data e horário limites serão substituídos pelas
pessoas que se inscreveram, mas não conseguiram vaga.

Programa do curso – Módulo 1

No módulo 1 você encontrará as seguintes seções e materiais:
• Estante Virtual: neste fórum você encontrará uma relação de textos, vídeos e outros
materiais para o aprofundamento nos temas do curso, podendo fazer comentários sobre
eles indicando outros materiais aos colegas.
• Fórum Café: fórum dedicado ao bate-papo e ao encontro descontraído e
descompromissado com quem estará com você nessa trajetória de seis semanas.
• Materiais de Apoio: nesta seção você encontrará vídeos e tutoriais com dicas e
orientações que o ajudarão a aproveitar ao máximo esta formação a distância.
• Fórum Dúvidas: fórum disponível durante todo o período do curso para que você
esclareça suas dúvidas técnicas ou pedagógicas. O(a) mediador(a) estará o tempo todo
de olho neste espaço.

Programa do curso – Módulo 2
Módulo 2: Proteção integral da criança e do adolescente: responsabilidade de
todos (1 semana)
• Início: 11 de julho | Término: 17 de julho
Objetivos:
•

Incentivar a construção de vínculos entre os participantes, criando um grupo de
trabalho e possibilitando a troca de experiências entre os participantes.

•

Identificar as motivações dos participantes em realizar o curso, conhecendo o
repertório do grupo sobre o tema.

•

Refletir sobre os principais aspectos do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e
do Adolescente (SGDCA).

•

Oferecer um registro final sobre o aprendizado do grupo.

Programa do curso – Módulo 2

Atividades:
• Atividade 1: Apresente-se (fórum)
• Atividade 2: O Sistema da Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (fórum)
• Sistematizando o módulo 2 (fórum)

Programa do curso – Módulo 3
Módulo 3: Proteção Social e Educação: a busca pela integralidade (2 semanas)
• Início: 18 de julho | Término: 31 de julho
Objetivos:
• Entender os conceitos de integralidade e articulação entre proteção social e Educação
Integral.
• Compreender a diferença entre as perspectivas do assistencialismo e da assistência
social.
• Conhecer o percurso histórico das políticas de proteção social até sua concretização
como um Sistema de Proteção Social.
• Refletir sobre o conceito e a oferta de Educação Integral.
• Reconhecer a lógica da integralidade que organiza tanto o Sistema de Proteção Social,
quanto o conceito de Educação Integral.
• Oferecer um registro final sobre a produção e a discussão do grupo no módulo.

Programa do curso – Módulo 3
Atividades:
• Atividade 3a: Jogo das Perspectivas (jogo interativo)
• Atividade 3b: A mudança de perspectiva da assistência social (fórum)
• Atividade 4: Proteção social (fórum)
• Atividade 5: Educação Integral (fórum)
• Atividade 6: Articular para fortalecer (fórum)
• Sistematizando o módulo 3 (fórum)

Programa do curso – Módulo 4
Módulo 4: O enfrentamento das situações de vulnerabilidades e riscos sociais
(2 semanas)
• Início: 1º de agosto | Término: 14 de agosto

Objetivos:
• Reconhecer os conceitos de vulnerabilidades e riscos sociais, a partir das situações e
condições de vida das crianças e dos adolescentes.
• Refletir sobre os impactos vivenciados pela família, expressos pelas vulnerabilidades e
riscos às quais está exposta.
• Reconhecer a família como grupo portador de vulnerabilidades e/ou riscos e
demandante de proteção social.
• Compreender o significado da centralidade da família como eixo prioritário das
demandas por proteção social.
• Avaliar o curso.

Programa do curso – Módulo 4
Atividades:
• Atividade 7: Identificando vulnerabilidades e riscos sociais (teste de múltipla escolha)
• Atividade 8: Riscos, vulnerabilidades e o papel das OSCs e das Escolas (fórum)
• Atividade 9: Família - Ser protegida para proteger (fórum)
• Atividade 10: Avaliação do curso (enquete)
• Sistematizando o módulo 4 (fórum)
• Certificado - Educação e proteção social

Vamos começar?

Aproveite muito esta formação!
E sempre que tiver dúvidas e não puder saná-las no próprio curso, entre em contato
conosco pelos e-mail:
ead@educacaoeparticipacao.org.br

Tenha um excelente curso!

