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ECADI

A importância do lúdico no processo de ensino-aprendizagem 120

Alfabetização sem método: um processo discursivo em construção 300

Alfabetização, seus métodos e as cartilhas 80

Aprendizagem significativa: sucesso na aprendizagem 120

Avaliação escolar a serviço das aprendizagens 180

Brincar é coisa séria 60

Construção coletiva no espaço escolar 120

Contribuições para a atuação docente nas séries iniciais do ensino fundamental 300

Criatividade e a arte de escrever com qualidade 180

Criatividade e alfabetização 120

Deficiência mental: um novo olhar 180

Diferentes abordagens das dificuldades de aprendizagem 300

Dificuldade de aprendizagem e suas implicações 180

Dislexia, discalculia e transtornos de atenção com hiperatividade no contexto escolar. 180

Educação em movimento: 200 atividades criativas para você desenvolver na sala de aula 300

Educação especial: por uma educação inclusiva 180

Ensinar e aprender brincando: sucesso na educação infantil 300

Ética e cidadania 80

Ética, educação e cidadania 180

Inclusão social 60

Inteligências múltiplas no contexto escolar 80

Momentos de alfabetização 180

O brincar na perspectiva de Piaget, Vygotsky e Wallon 180

O currículo como construção social na educação 120
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O currículo, o caminho para o sucesso 300

O processo de aprendizagem na perspectiva de Jean Piaget e Vygotsky 180

O professor e o currículo em ação 60

Prática pedagógica e o ensino de ciências naturais 120

Prática pedagógica e o ensino de português e matemática 180

Relações interpessoais de qualidade no trabalho 180

Resgatando o prazer de aprender na educação de jovens e adultos 180
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