TRABALHO DE BASE COM EDUCAÇÃO
POPULAR: DESAFIOS DA ATUAL CONJUNTURA
curso de curta duração

A Escola DIEESE de Ciências do Trabalho realizará, em 29 e
30 de março de 2019, das 9h às 18h, o curso de extensão
TRABALHO DE BASE COM EDUCAÇÃO POPULAR:
DESAFIOS DA ATUAL CONJUNTURA.
Neste momento de crise das instituições de representação
política da sociedade, é voz corrente a necessidade de retomar
o trabalho de base. Mas quais os novos desafios para tal
retomada? A educação popular, com base em Paulo Freire,
ajuda a encontrar caminhos e construir metodologias para
enfrentar os desafios da atual conjuntura. Sem desprezar os
acúmulos anteriores, é preciso reinventar o nosso modo de
pensar e agir.
As aulas serão ministradas pelo educador popular Pedro
Pontual, que desde 1970 atua com diversos movimentos
sociais e organizações não governamentais (ONGs). É doutor
em Educação pela PUC-SP e vinculado ao Conselho de
Educação Popular da América Latina e Caribe (CEAAL). Foi um
dos fundadores do Instituto Cajamar e trabalhou na criação do
projeto Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos em
São Paulo (Mova-SP), durante a gestão de Paulo Freire, como
Secretário Municipal de Educação de São Paulo.
Com carga horária de 16 horas, as aulas serão presenciais,
divididas em dois dias.

CLIQUE AQUI São Paulo/SP
e inscreva-se!
Certificação: Escola DIEESE de Ciências do Trabalho
Carga horária: 16h
Aulas: 29 e 30 de março de 2019 (sexta-feira e sábado)
Horário: das 9h às 18h
Educador: Pedro Pontual
Local: Escola DIEESE de Ciências do Trabalho
Rua Aurora, 957, Centro - São Paulo/SP

(próximo ao Metrô República, saída pela rua do Arouche)

A realização do curso está sujeita à formação de turma

Valor por participante
Inscrições

CONTEÚDO
- O que é trabalho de base e seus desafios na
atual conjuntura
- A educação popular com base em Paulo Freire:
princípios político-pedagógicos e éticos
- Reconstruindo caminhos de como fazer trabalho
de base, a partir de um novo olhar sobre o
território com a metodologia da educação
popular

O curso será realizado em São Paulo, mas pode ser ministrado em outras localidades,
desde que haja o número mínimo de inscritos. Para solicitar a realização de cursos em
outras cidades, entre em contato com a Escola DIEESE ou com o Escritório Regional do
DIEESE (ER) mais próximo.

MAIS INFORMAÇÕES

R$ 100,00

Pagamento e inscrições pelo site www.escola.dieese.org.br
Obs.: Todos os valores são individuais

www.escola.dieese.org.br | contatoescola@dieese.org.br | (11) 3821-2150 e 3821-2155

