
        Curso Psicologia Histórico-Cultural e Pedagogia Histórico-Crítica na Educação 

Escolar Inclusiva: fundamentos teóricos e práticas pedagógicas 

 

 

Do dia 21 ao dia 24 de novembro de 2022 será oferecido o minicurso Psicologia 

Histórico-Cultural e Pedagogia Histórico-crítica na Educação Escolar Inclusiva: 

fundamentos teóricos e práticas pedagógicas, a ser ministrado pelos professores Régis 

Henrique Reis Silva - educador físico, mestre em Educação Especial e doutor em Filosofia 

e História da Educação, com experiência em gestão de núcleos de acessibilidade -  e Anna 

Maria Padilha, doutora em Educação, com ênfase em desenvolvimento humano, formação 

de professores e Educação Especial na perspectiva da inclusão.  

 Organizado pelo Núcleo de Ações Inclusivas (NAI) – DPEBS/Proen-IFG e pela 

Coordenadoria de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas, da Prodirh-IFG, o minicurso 

terá duração de 12h e transcorrerá por via remota em encontros síncronos, distribuídos em 

duas manhãs e duas tardes. Destina-se, preferencialmente, aos servidores do IFG que 

atuam nos Napnes.  

As inscrições estão abertas no Sugep- IFG até o dia 15/11, pelo link: 

https://sugep.ifg.edu.br/eventos//#/publico/eventos/211b282d-2add-42c6-9023-

bc6ff88c21d2/inscricao 

           Como a proposta é de que haja interatividade no ambiente virtual, sugere-se que o 

número de participantes seja em torno de 30 pessoas. Segue, abaixo, a programação:  

  
PARTE I. Prof. Dr. Régis Henrique dos Reis Silva. 
DATAS: 21 e 22 de novembro/2022. 
HORÁRIO: Das 8h às 11h 
  
1.   Formação e convivência para uma práxis anticapacitista;  
2.   Aspectos históricos, legais e sociais das propostas educacionais inclusivas no Brasil; 
3.   Possibilidades de organização do AEE nos Institutos Federais; 
4.   O papel dos(as) docentes diante do compromisso de educar a todos(as). 
  
Parte II. Profª Dra Anna Maria Lunardi Padilha  
DATAS: 23 e 24 de novembro/2022. 
HORÁRIO: Das 14h às 17h 
  
1.   Desenvolvimento das Funções Psíquicas e o papel da Educação Escolar. Fundamentos 
da Psicologia Histórico-Cultural e alguns elementos da Pedagogia Histórico- Crítica 
2.    Pessoas com Deficiência Intelectual e/ou com necessidades de caminhos pedagógicos 
alternativos para a formação de conceitos escolares. 

3.   Formação continuada dos docentes: estabelecimento de ambiente inclusivo. Ensino 
Colaborativo.  

4. Diálogos e troca de experiências sobre a possibilidade de trabalho colaborativo: 
profissionais, docentes e alunos.  
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