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Curso ‘Aprenda a Dizer a sua Palavra’ - Edição 2019 

 

 

Módulo 1 

De 14 de agosto a 20 de setembro de 2019 

 

Módulo 2 

De 27 de setembro a 5 de novembro de 2019 

 
 

Saiba Mais 

É com muita alegria que iniciamos a segunda edição do curso ‘Aprenda a Dizer a sua 
Palavra’, considerando-o como um processo formativo que busca contribuir para o seu 
processo de educação continuada. 

Neste breve texto, oferecemos a você alguns esclarecimentos sobre as características 
deste curso da EaD Freiriana, do Instituto Paulo Freire (IPF), tomando os devidos cuidados 
para garantir o que chamamos de qualidade sociocultural e socioambiental da educação. 
Para isso, a educação deve ser crítica, criativa, não “bancária”, além de estimular 
processualmente o intercâmbio entre os participantes – docentes e discentes –, no sentido 
de, juntos, irem se reconhecendo sujeitos da própria história, comprometidos com os 
princípios freirianos e com práticas condizentes com os mesmos.  

A qualidade da educação é sociocultural quando respeita a diversidade dos 
participantes, suas culturas, saberes prévios, desejos, sonhos e experiências, e afirma a 
dignidade humana, seus direitos, todas as formas de inclusão, bem como a superação da 
desigualdade social.  

A qualidade da educação é socioambiental quando afirma o respeito e a preservação do 
planeta e de todas as formas de vida nele existentes, educando para uma vida mais feliz, para 
a vida de qualidade, enraizada mais convivência, na ecologia humana e na sustentabilidade, 
do que no desenvolvimento e no consumo dito sustentável. Trata-se de afirmarmos a paz, a 
tolerância e a garantia dos direitos de todas as manifestações de vida e ecossistemas. 

Por tudo isso, tê-la e tê-lo, aqui conosco, é antes de tudo, para nós, criarmos contextos 
de aprendizagens significativas e convivências que afirmam os valores da ecopedagogia e de 
uma cidadania planetária. Portanto, receba desde já o nosso agradecimento pela confiança 
em nosso trabalho e nossas boas-vindas.  
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Certamente, no contexto deste curso da EaD Freiriana, aprenderemos e ensinaremos 
uns/umas aos(as) outros(as), uns/umas com os(as) outros(as). E concluiremos os nossos 
estudos acrescidos pela somatória de novos conhecimentos e saberes. 

Ajude-nos a divulgar o curso. Compartilhe com seus amigos, com suas amigas, com 
educadores, educadoras, com pessoas interessadas no pensamento freiriano, nas diversas 
redes sociais que você frequenta. Contamos com a sua participação!  

 

Inscrição 

https://www.eadfreiriana.org/curso-adsp 

 
 

Características da EaD Freiriana 
 

São características específicas da EaD Freiriana: 

I – Fundamentada nos princípios da Pedagogia Freiriana. 

II – Linguagem comunicativa, atualizada, dinâmica, criativa, valorizando a formação humana e a 
emancipação social, para além de lógica dos “treinamentos” e cuidadosa com o respeito e 
valorização às diversidades. 

III – Intercâmbio permanente entre os sujeitos do processo formativo: dos(as) educadores(as) 
com os educandos/as e dos educandos entre si. 

IV – Materiais pedagógicos abertos e atualizados permanentemente. 

V – Matriz curricular e relação pedagógica intertranscultural e intertransdisciplinar. 

VI – Mobilização das múltiplas dimensões do humano: afetiva, cognitiva, sensível, emocional, 
racional, lúdica etc. 

VII – EaD Freiriana conectada ao que se passa nos contextos nacional e internacional, na 
perspectiva da construção de comunidades virtuais de aprendizagem. 

VIII – Planejamento dialógico do curso: interconexão entre diferentes pessoas e áreas. 

IX – Equipes docentes de mestres e doutores com larga experiência na pedagogia freiriana. 
Contamos com educadores/as e não “tutores” ou “facilitadores”. 

X – Organização curricular na perspectiva do planejamento dialógico e da horizontalidade na 
gestão das relações eco-político-pedagógicas. 

XI – Educandos e educandas considerados sujeitos ativos dos processos educacionais. 

XII – Educação para a práxis, que incentiva e promove a produção de novos conhecimentos e 
saberes pelos/as cursistas, educando não para constatar, mas para transformar a realidade. 

XIII – Transparência na aferição de créditos e na certificação dos cursos. 
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Curso ‘Aprenda a Dizer a sua Palavra’ 

 

Aprenda a Dizer a sua Palavra - Edição 2019 - Módulo 1  

Período de realização: De 14 de agosto a 20 de setembro de 2019 

Docentes: Moacir Gadotti, Ângela Biz Antunes, Paulo Roberto Padilha, Sonia Couto Souza 
Feitosa, Sheila Ceccon e Lutgardes Costa Freire 

Formato: São 12 videoaulas iniciais de até 60 minutos. 

Exibição das videoaulas: todas às terças e sextas-feiras, a partir de 14/08, até 20/09. As 
videoaulas ficarão disponíveis até dia 20/11/2019. 

Objetivo: O curso ‘Aprenda a Dizer a sua Palavra’, aqui organizado inicialmente em 12 
videoaulas de até 60 minutos cada, discute os temas geradores “Filosofia freiriana” e 
“Resistências às mudanças”, trabalhados por Paulo Freire em sua trajetória, por meio dos 
quais abordarão as bases e categorias fundamentais do pensamento freiriano e sua práxis, 
indicações sobre como superar as pedagogias autoritárias, bancárias, o desrespeito aos 
direitos humanos e o preconceito. Reflete, ainda, sobre a incorporação da Educação Popular 
ao currículo e como superar o não diálogo entre educação escolar e a educação comunitária. 
E aponta caminhos para que cada participante aprofunde o exercício e/ou aprenda, 
efetivamente, a dizer a sua palavra.  

Certificação: 40 horas. 

Bônus no ato da inscrição no curso: PDF do livro Boniteza de um sonho, de Moacir Gadotti. 

Com possibilidade de publicação no e-book do Curso e mais 40h na certificação! 

 

Aprenda a Dizer a sua Palavra - Edição 2019 - Módulo 2 

Período de Realização: De 27 de setembro a 5 de novembro de 2019 

Docentes: Moacir Gadotti, Ângela Biz Antunes, Paulo Roberto Padilha, Sonia Couto Souza 
Feitosa, Sheila Ceccon e Lutgardes Costa Freire. 

Formato: São 12 videoaulas finais de até 60 minutos. 

Exibição das videoaulas: todas às terças e sextas-feiras, a partir de 27/09, até 05/11. As 
videoaulas ficarão disponíveis até dia 05/01/2020. 

Objetivo: Em referência e homenagem ao prefácio do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo 
Freire, escrito por Ernani Maria Fiori, o curso ‘Aprenda a Dizer a sua Palavra’, aqui organizado 
em 12 videoaulas de até 60 minutos cada, discutirá temas geradores relacionados às práticas 
pedagógicas freirianas e à práxis freiriana na EJA e da Educação Infantil à Pós-Graduação, 
incluindo temas específicos como formação e ação docente autônoma, metodologias e 
categorias freirianas mais importantes, a educação com base nas novas tecnologias, 
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educação e humanização, alfabetização, educação para a inclusão, para a sensibilidade e 
educação no futuro. E aponta caminhos para que cada participante aprofunde o exercício 
e/ou aprenda, efetivamente, a dizer a sua palavra. 

Certificação: 40 horas. 

Bônus no ato da inscrição no curso: PDF do livro Educação Cidadã, Educação Integral, de 
Ângela Biz Antunes e Paulo Roberto Padilha. 

Com possibilidade de publicação no e-book do Curso e mais 40 horas na certificação! 

 

 

OBS.: Você pode inscrever-se já nos dois módulos e ter um desconto muito especial! 

Além disso, INSCREVENDO-SE NOS DOIS MÓDULOS, no ato da inscrição, você ganha o pdf 
dos livros: Boniteza de um sonho, de Moacir Gadotti + Educação Cidadã, Educação Integral, de 

Ângela Biz Antunes e Paulo Roberto Padilha + Reinventando Freire, org. Moacir Gadotti e 
Martin Carnoy. 

 

                          

 

Metodologia do curso que você terá à sua disposição: Utilizamos como referência a teoria 
de conhecimento de Paulo Freire, e, portanto, a metodologia freiriana dialógica, 
participativa, crítica e criativa. E você terá acesso à Plataforma da EaD Freiriana do Instituto 
Paulo Freire, onde encontrará: 

• Aulas 100% online; estude onde quiser e no horário que for melhor para você! 
• Após o término do curso, você tem 30 dias para assistir às videoaulas e fazer seu 

comentário reflexivo para receber o certificado. E mais 30 dias para acessar todas as 
videoaulas do curso. 

 Orientações teórico-práticas relacionadas à metodologia freiriana. 
 Participação de um grupo fechado no Whatsapp, de acordo com a inscrição prévia e 

opcional dos(as) cursistas, visando à integração dos mesmos e à socialização 
permanente de experiências. 

 Possibilidade de participação presencial, na sede do IPF, por sorteio, do encontro de 
lançamento do curso, para conhecer pessoalmente os(as) docentes do curso e, 
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conversando, na transmissão ao vivo, com todos(as) os demais cursistas, de vários 
estados brasileiros e, também, de outros países.  

 Acesso a vídeos e textos complementares, artigos e outras publicações, indicadas 
pelos(as) docentes do Instituto Paulo Freire, que pertencem ao Acervo único do IPF.  

 Oferecimento de bônus durante o curso, que podem ser PDFs dos livros do IPF, de 
artigos e publicações da UniFreire, bem como vídeos e publicações históricas do 
Instituto Paulo Freire, dos projetos desenvolvidos nas áreas de Educação Cidadã, da 
Educação de Jovens e Adultos, da Educação Popular, da Educação Ambiental e da 
Educação em Direitos Humanos, nos seus 28 anos de existência. 

 Opção de participar como co-autor(a) com artigo do E-book do curso, organizado por 
Paulo Roberto Padilha e Janaina Abreu, prefaciado por Moacir Gadotti e com posfácio 
de Ângela Biz Antunes e Paulo Roberto Padilha. 

• Orientações metodológicas para a produção de artigo ou projeto de intervenção pela 
Plataforma do curso, dois chats para aprofundamento teórico-prático relacionado às 
produções e revisão dos textos produzidos.  

• Certificação com validade digital, de 40 horas por módulo, sendo 80 horas para os 2 
módulos, em pdf, pelo Instituto Paulo Freire e Universitas Paulo Freire e pela 
Coordenação Geral da Ead Freiriana 

• Interatividade permanente entre todos(as) os(as) cursistas e docentes, pela 
Plataforma do curso. 

• Ex-cursistas que participaram da Edição 2017 do curso "Aprenda a dizer a sua palavra", 
poderão participar do e-book deste curso, edição 2019, bastando inscrever-se como 
"Participação de ex-cursistas como co-autor(a) do E-book 2019. Pagamento apenas do 
valor do e-book. 

• 20% de desconto para ex-cursistas* da EaD Freiriana.  

 

Matriz Curricular 

 

Aprenda a Dizer a sua Palavra - Edição 2019 - Módulo 1  

Filosofia Freiriana - Videoaulas de 1 a 6 

- Prefácio 

- Criticidade 

- Estética e ética 

- Corporeificação das palavras pelo exemplo 

- Reconhecimento e assunção da identidade cultural 

- Alegria e esperança 



 

6 

- Reconhecer que a educação é ideológica 

 

Resistências às Mudanças - Videoaulas de 7 a 12 

- Primeiras palavras - Freire 

- Respeito aos saberes dos educandos 

- Risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação 

- Consciência do inacabamento 

- Reconhecimento do ser condicionado 

- Respeito à autonomia dos educandos 

- Convicção de que a mudança é possível 

 

Aprenda a Dizer a sua Palavra - Edição 2019 - Módulo 2 

Práticas Pedagógicas Freirianas - Videoaulas de 1 a 6 

- Reflexão crítica sobre a prática 

- Bom senso 

- Apreensão da realidade 

- Curiosidade 

- Segurança, competência profissional e generosidade 

- Comprometimento 

- Liberdade e autoridade 

- Saber escutar 

 

Freire: na EJA e da Educação Infantil à Pós-graduação - Videoaulas de 7 a 12 

- Rigorosidade metódica 

- Pesquisa 

- Humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educandos 

- Compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo 

- Tomada consciente de decisões 

- Disponibilidade para o diálogo 

- Querer bem aos educandos 
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Quadro-síntese dos créditos possíveis 

 

Atividades durante o curso Créditos (em horas) 

1. Créditos pela participação no curso 

1.1 – Assistir às videoaulas e realizar comentários 
reflexivos de cada videoaula. 

12 videoaulas x 3 horas por aula - 
36 horas 

1.2 – Realizar comentários reflexivos das 
transmissões ao vivo (lançamento e encerramento) 2 chats x 2 horas cada – 4 horas 

Total dos créditos pela participação no curso 40 horas 

OBS. Quem comentar menos de 75% das videoaulas, ou seja, das 16, apenas 11 aulas ou menos, 
receberá certificado parcial de 24 horas, independentemente do total de aulas comentadas. 

 

2. Créditos pela produção de artigo  

2.1 –Participação nos 2 chats de orientação. 
2 chats x 2 horas por chat = 4 
horas 

2.2– Créditos, por cursista, pela produção de artigo 
para o e-book do curso. 36 horas 

Total dos créditos pela produção de artigo. 40 horas 

  

3. Total geral dos créditos possíveis:  80 horas 

 
 

Certificação 

 

Você receberá certificado integral ou parcial, conforme a sua participação no curso. O 
certificado será fornecido em pdf, pelo Instituto Paulo Freire e pela Universitas Paulo Freire, e 
será assinado pelo professor Moacir Gadotti (Docente responsável e Presidente de Honra do 
Instituto Paulo Freire), Paulo Roberto Padilha (Coordenação Geral do Curso) e pela 
Professora Sheila Ceccon (Coordenadora da Universitas Paulo Freire. Você receberá até 80 
(oitenta) horas no curso. Os créditos serão consignados no seu Certificado de Conclusão do 
Curso, a partir dos registros de suas participações nas aulas, de seus comentários e de sua 
produção de textos. 

Dúvidas e outras informações, escreva para: eadfreiriana_certificado@paulofreire.org. 
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Investimento no Curso ‘Aprenda a Dizer a sua Palavra’ 

 

Módulo 1 - R$ 197,00 

Módulo 1 + Publicação de artigo - R$ 547,00 

Módulo 2 - R$ 197,00 

Módulo 2 + Publicação de artigo - R$ 547,00 

Módulo 1 + Módulo 2 - R$ 294,00 

Módulo 1 + Módulo 2 + Publicação de artigo - R$ 644,00 

 

O valor do curso poderá ser pago à vista, com boleto ou cartão de crédito, ou com 
cartão de crédito em até 3 parcelas, sem juros. Parcelando de 4 a 10 vezes, há juros 
cobrados pela operadora do cartão. 

 

Ex-cursista *da EaD Freiriana tem desconto de 20% no valor do Curso. 

 

Solicite seu cupom de desconto em: eadfreiriana@paulofreire.org 

*Para qualquer curso da EaD Freiriana, com exceção de Jornadas e Semanas.  

 

Estudante tem 50% no valor do Curso – Digite em Cupom: #ESTUDANTEPAGAMEIA 

 
 

Material de Apoio 

 
Participe do Curso ‘Aprenda a Dizer a sua Palavra’ - Edição 2019 e contribua com o trabalho 
do Instituto Paulo Freire ao adquirir o material de apoio produzidos pela Instituição. 
 
A escola dos meus sonhos, de Moacir Gadotti, 2019, 144 p. (Lançamento) 

Reinventando Freire, Moacir Gadotti e Martin Carnoy (org), 2018, 478 p. 
Boniteza de um Sonho, de Moacir Gadotti, 2009, 128 p.  
 
Estes e outros materiais podem ser adquiridos em:  
https://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_435915248 

 

mailto:eadfreiriana@paulofreire.org
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Conheça os(as) educadores do Curso ‘Aprenda a Dizer a sua 

Palavra’ 

 

Ângela Biz Antunes 

Doutora e mestra em Educação pela Faculdade de Educação da USP (FEUSP-2002 e 1997). 
Licenciada em Letras (1982), Pedagogia (1985). Participou como colaboradora dos livros 
Paulo Freire: uma biobibliografia (Cortez, 1996), Educação de jovens e adultos: a experiência do 
MOVA-SP (MEC/IPF, 1996) e Autonomia da escola: princípios e propostas (Cortez/IPF, 1997). É 
autora do livro Aceita um conselho: como organizar os colegiados escolares (Editora Cortez, 
2002) e Educação Cidadã, Educação Integral: fundamentos e práticas (IPF, 2010), com Paulo 
Roberto Padilha. Foi professora efetiva da rede estadual e municipal de ensino de São Paulo, 
bem como da rede privada por mais de dez anos. Pesquisadora e palestrante com ênfase na 
participação popular, educação para e pela cidadania, democracia participativa, gestão 
democrática na escola pública, Conselho de Representantes dos Conselhos de Escola 
(CRECEs), exercícios de cidadania desde a infância e docência na perspectiva freiriana, entre 
outros. Atualmente, é diretora Pedagógica do Instituto Paulo Freire. 

 

Lutgardes Costa Freire 

Filho caçula de Paulo Freire e Elza Costa Freire, viveu no exílio com os pais, onde estudou em 
Santiago do Chile, no Colégio Seminário Menor, de 1965 a 1969; nos Estados Unidos, no 
Young Felow School, de 1969 a 1970; em Genebra (Suíça), no Cycle d' Oientation des Voirets, 
de 1970 a 1980. Na Suíça, ainda estudou Música no Conservatório Popular de Genebra, 
durante seis anos. De volta ao Brasil, graduou-se em Ciências Sociais pela PUC-SP (1986). 
Trabalhou no Ibope, e na Secretaria do Menor, em São Paulo. Poliglota, lecionou os idiomas 
Inglês, Espanhol e Francês. Durante 20 anos, trabalhou no Centro de Referência Paulo Freire, 
na versão e tradução de dezenas de documentos e textos, na organização e manutenção dos 
arquivos e acervo Paulo Freire.  

 

Moacir Gadotti 

Fundador e Presidente de Honra do Instituto Paulo Freire, é doutor em Ciências da Educação 
pela Universidade de Genebra (1977) e professor Titular aposentado da Universidade de São 
Paulo. É autor de uma extensa obra, incluindo Pedagogia da Terra (2001), Os mestres de 
Rousseau e Educar para a sustentabilidade, onde desenvolve uma proposta educacional cujos 
eixos são a formação crítica do educador e a construção da Educação Cidadã numa 
perspectiva dialética integradora e orientada pelo paradigma da sustentabilidade. 
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Paulo Roberto Padilha 

Doutor e mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. 
Pedagogo, bacharel em Ciências Contábeis, músico e compositor musical. Coordena a EaD 
Freiriana do Instituto Paulo Freire onde trabalha há 24 anos, já tendo sido Coordenador do 
Movimento da Escola Cidadã, Diretor de Desenvolvimento Institucional e Diretor 
Pedagógico. Autor dos livros Planejamento dialógico: como elaborar o projeto político-
pedagógico da escola; Currículo Intertranscultural: novos itinerários para a educação e Educar 
em todos os cantos: por uma educação intertranscultural. Como artista, músico e compositor, 
criou o projeto Transbordarte2033 (vide site: www.transbordarte2033.com.br), onde podem 
ser encontrados seus CDs musicais. 

 

Sheila Ceccon 

Engenheira agrônoma, especialista em Horticultura pela Universidade de Pisa- Itália e mestre 
em Ensino e História de Ciências da Terra, pela Unicamp. Atua na área de meio ambiente e 
educação. No Instituto Paulo Freire, desde março de 2010, coordena a UniFreire, é 
responsável pela dimensão socioambiental de projetos e assessorias e representa a 
instituição no Movimento de Educação Popular da América Latina e Caribe (CEAAL) e nos 
Conselhos Internacionais do Fórum Social Mundial e do Fórum Mundial de Educação.  

 

Sonia Couto Souza Feitosa 

Mestre e Doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP (FE-USP). É autora do 
livro Método Paulo Freire, a reinvenção de um legado (Brasília: Liber livros, 2010) e de livros 
didáticos para EJA na perspectiva freiriana. Tem artigos publicados em revistas acadêmicas e 
em cadernos pedagógicos para Secretarias Municipais de Educação. É coordenadora do 
Centro de Referência Paulo Freire que tem como missão socializar e dar continuidade ao 
legado freiriano. Contato: sonia.couto@paulofreire.org. 

 

 

Atenção 

A participação no curso somente será confirmada após o pagamento da Contribuição. Ou 
seja, o preenchimento da ficha de inscrição não garante sua vaga no curso. 

Caso não seja alcançado o mínimo necessário de inscrições para a realização do curso, a 
EaD Freiriana, do Instituto Paulo Freire tem o direito de cancelar a realização do mesmo. Se 
esta situação acontecer, existe a possibilidade do(a) participante manter o valor pago como 
crédito para realizar outro curso em nova data. O crédito poderá ser utilizado pelo(a) cursista 
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no prazo máximo de 12 (doze) meses. Se o(a) cursista preferir o reembolso, haverá 
devolução integral do valor pago. 

No caso da ocorrência de cancelamento do Curso por insuficiência de alunos, a 
comunicação será realizada por e-mail. 

Se o(a) cursista realizar a inscrição, fizer o pagamento, mas não participar do curso até 14 
de setembro de 2019 para módulo 1 e 26 de outubro de 2019 para módulo 2, o valor pago não 
será devolvido.  

Além disso, solicitamos também a você, que participará deste curso, que contribua com a 
reinvenção e fortalecimento do legado de Paulo Freire e com o trabalho do Instituto Paulo 
Freire, curtindo, compartilhando e dando o seu like, nos links abaixo. Com isso, você estará 
efetivamente fortalecendo a nossa causa e a rede freiriana nacional e internacional, para 
darmos continuidade ao legado freiriano. 

Portanto, compartilhe os links abaixo, curta, inscreva-se e dê o seu like: 

Facebook: https://www.facebook.com/eadfreirianaipf 

Instagram: https://www.instagram.com/eadfreirianaipf/ 

Youtube: https://www.youtube.com/eadfreiriana 

iPF.Tv: https://www.youtube.com/c/iPFTv2018 

 

 

Cronograma Geral do Curso ‘Aprenda a Dizer a sua Palavra’ – Módulo 1 

Atividades Jul Ago Set Out Nov 

Período de inscrição 18 a   02  

Lançamento e início do curso (presencial + 
transmissão online), às 19h 

 14 
   

Desenvolvimento do curso  14 a 20   

Envio do material de apoio por Correio das 
inscrições até 12 de agosto 

  
04   

Envio por e-mail do código de rastreio do material 
de apoio 

  
09   

Encerramento do curso (presencial + transmissão 
online), às 19h 

  
20   

Data limite para comentários na Plataforma    20  

Envio do pdf dos certificados para cursistas     15 

Fechamento da Plataforma     20 

https://www.facebook.com/eadfreirianaipf
https://www.instagram.com/eadfreirianaipf/
https://www.youtube.com/c/iPFTv2018
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Cronograma Geral do Curso ‘Aprenda a Dizer a sua Palavra’ – Módulo 2 

Atividades Jul Ago Set Out Nov Dez Jan 

Período de inscrição 18 a   02    

Lançamento e início do curso (presencial + 
transmissão online), às 19h 

  
27     

Desenvolvimento do curso   27 a  05   

Envio do material de apoio por Correio das 
inscrições até 26 de setembro 

  
 21    

Envio por e-mail do código de rastreio do 
material de apoio 

  
 24    

Encerramento do curso (presencial + 
transmissão online), às 19h 

  
  05   

Data limite para comentários na 
Plataforma 

  
   05  

Envio do pdf dos certificados para 
cursistas 

  
   20  

Fechamento da Plataforma       05 

 

Cronograma Específico para produção do E-book 

Atividades Out Nov Dez Jan Fev 

Primeiro chat para orientações sobre E-book 16      
Envio ao IPF da primeira versão dos artigos para o E-
book 

 4    

Devolutiva do IPF da primeira versão dos artigos para 
o E-book 

  3   

Segundo chat para orientações sobre E-book   4   
Envio ao IPF das versões finais dos para o E-book.    7  

Envio do IPF da versão inicial do E-book já diagramado 
para revisão final dos cursistas. 

    7 

Prazo final para que os(as) autores(as) enviem ao IPF 
suas pequenas correções do print final do e-book, 
para as necessárias devidas atualizações. 

    14 

Prazo final para lançamento do E-book. Publicação no 
site e no Facebook do IPF. 

    29 
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Contatos e Redes Sociais do Instituto Paulo Freire 

 

EaD Freiriana – Instituto Paulo Freire 

Inscrição/Financeiro: eadfreiriana_inscricao@paulofreire.org 

Certificação: eadfreiriana_certificado@paulofreire.org 

Comunicação: eadfreiriana@paulofreire.org 

Pedagógico: pedagogico@eadfreiriana.com.br 

Suporte: suporte@eadfreiriana.com.br 

Whatsapp EaD Freiriana: (11) 9 8434-2688 

Facebook: https://www.facebook.com/eadfreirianaipf 

Instagram: https://www.instagram.com/eadfreirianaipf/ 

Youtube: https://www.youtube.com/eadfreiriana 

 

Instituto de Educação e Direitos Humanos Paulo Freire 

Rua Cerro Corá, 550 - Sala 17 - Alto da Lapa – São Paulo (SP) 

Tel. (11) 3021-5536 

Site: www.paulofreire.org 

Facebook: https://www.facebook.com/InstitutoPauloFreireIPF 

Twitter: https://twitter.com/instpaulofreire 

Instagram: https://www.instagram.com/institutopaulofreire 

Youtube: http://www.youtube.com/instpaulofreire 

 

iPF.Tv: https://www.youtube.com/c/iPFTv2018 

 

Aproveite o Curso ‘Aprenda a Dizer a sua Palavra’! 

Sigamos juntos(as)!. 

 

Grande abraço, 

#EquipeEaDFreiriana 

Instituto Paulo Freire 

 

 

mailto:eadfreiriana_inscricao@paulofreire.org
mailto:eadfreiriana_certificado@paulofreire.org
mailto:eadfreiriana@paulofreire.org
mailto:pedagogico@eadfreiriana.com.br
mailto:suporte@eadfreiriana.com.br
https://www.facebook.com/eadfreirianaipf
https://www.instagram.com/eadfreirianaipf/
http://www.paulofreire.org/
https://www.facebook.com/InstitutoPauloFreireIPF
https://twitter.com/instpaulofreire
https://www.instagram.com/institutopaulofreire
http://www.youtube.com/instpaulofreire
https://www.youtube.com/c/iPFTv2018

