COLÉGIO MARIA ESTER

PEDAGOGIA

“Onde se educa para a vida”

Se você tem...
facilidade para transmitir idéias, ponderação, liderança, iniciativa, criatividade, habilidade
para comunicar-se e lidar com pessoas...
...então você pode ir para...
Pedagogia
É a aplicação de princípios e métodos no ensino, na administração
de escolas e na condução dos assuntos educacionais.
O QUE É: O pedagogo é o profissional responsável pela administração e pela condução dos
assuntos referentes à educação. Desenvolve e aplica métodos didáticos que visam garantir a
eficácia do processo ensino/aprendizagem. Ele pode se especializar em dois grandes campos
de atuação: o magistério e a administração, onde gerencia e supervisiona o sistema de ensino e
orienta educacionalmente os alunos. O pedagogo trabalha em escolas ou em órgãos do
governo, estabelecendo e fiscalizando a legislação de ensino em todo o país.
Em escolas, orienta e dirige os professores, assegurando o cumprimento dos currículos para
manter a qualidade do ensino. Acompanha e avalia o processo de aprendizagem e as aptidões
de cada aluno, individualmente. Cresce a procura por esse profissional para treinamento de
funcionários de grandes empresas e organização de sites de educação a distância.
O CURSO: A Pedagogia situa-se na área das Ciências Humanas. O aluno estuda Filosofia,
Sociologia e História da Educação. Ao mesmo tempo, aprende sobre a estrutura do sistema
escolar, métodos de atuação no primeiro e segundo grau, além de alfabetização pré-escolar.
Orientação Vocacional para adolescentes também faz parte do aprendizado.
Duração mínima do curso: quatro anos.
Titulação: Licenciado em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar, Inspeção
Escolar, Educação de Deficientes Visuais, de Audiocomunicação e Mentais, Magistério - préprimário, classes de alfabetização, séries iniciais do Ensino Fundamental, matérias pedagógicas
do Ensino Médio, Orientação Vocacional, Supervisão Escolar.
O que você pode fazer como pedagogo:
- Administração Escolar - Planejamento, organização e controle do ensino em escolas de
Ensino Fundamental e Ensino Médio. Atua também no gerenciamento das instalações e dos
recursos humanos, materiais e financeiros, além da orientação de professores, aperfeiçoamento
do
ensino
e
elaboração
do
currículo
e
do
calendário
escolar.
- Educação Especial - Atua junto a alunos excepcionais, deficientes físicos e mentais. Seu
objetivo é desenvolver habilidades básicas da comunicação. Trabalha com fisioterapeutas,
lingüistas, neurologistas e psicólogos.

- Ensino - Alfabetização de crianças na pré-escola ou de adultos em programas especiais. Pode
ser professor de turmas iniciais do Ensino Fundamental ou lecionar matérias específicas do
Ensino Fundamental e Ensino Médio.
- Orientação Educacional - É responsável pela assistência ao estudante de ensinos
fundamental e médio no desenvolvimento da personalidade.
- Supervisão Escolar - Planejamento das etapas do processo de ensino; orientação de
professores. Pode também trabalhar em secretarias de Educação.
COMO ESTÁ O MERCADO: A profissão de educador no Brasil apresenta duas questões
paradoxais: ao mesmo tempo em que é uma carreira nobre e relevante, também é uma das que
oferecem pior remuneração. Os professores enfrentam muitos desafios, especialmente no setor
público, tanto no que se refere às questões salariais, quanto em relação à qualidade e condições
de ensino. Apesar deste contexto, o profissional que cursou Pedagogia precisa estar sempre
atualizado, conhecer as novas tecnologias e as principais tendências pedagógicas. Precisa ler
continuamente, pesquisar na Internet, participar de seminários, além de ter tempo para preparar
e dar aulas, corrigir provas e fazer o planejamento do curso. Ao sair da faculdade, o bacharel
em Educação está apto a se dedicar ao magistério, caso tenha optado pela licenciatura, que tem
duração de três anos. Com mais um ano de Pedagogia, pode seguir carreira na área de
administração escolar. Quem faz licenciatura pode dar aulas nos níveis Fundamental e Médio,
lecionando a matéria de sua preferência - História, Português, Matemática ou qualquer outra que
faça parte do currículo das quatro últimas séries do Ensino Fundamental e nas três do Ensino
Médio. Para lecionar em universidade, precisa se formar na disciplina escolhida.

A Pedagogia oferece, além do magistério, outras alternativas de trabalho, com aprofundamento
em questões de didática e administração escolar. Trabalhando na supervisão escolar, o
pedagogo acompanha o processo didático e define critérios para a organização de classes e
equipes de professores. Como supervisor, também tem chance de encontrar colocação em
delegacias de ensino. Como inspetor, além de supervisionar as aulas, gerencia a administração
das escolas. Outro campo que tem contratado muitos profissionais é a psicopedagogia, área que
faz tanto o acompanhamento de estudantes com dificuldade de aprendizado quanto programas
de orientação profissional. Há lugar para educadores também na criação de material didático, na
produção de brinquedos educativos, nas editoras, em brinquedotecas e em bibliotecas.
Com a valorização da reciclagem profissional, as empresas estão investindo cada vez mais na
capacitação de seus empregados, o que pode ampliar o mercado para os profissionais da
Educação. A internet também popularizou os cursos de educação a distância, que são
elaborados por equipes multidisciplinares para as quais o conhecimento e a didática dos
professores e pedagogos são valores inestimáveis. A disputa pelos profissionais mais bem
preparados acirra a concorrência entre as escolas privadas e valoriza mestres e pedagogos, que
costumam receber salários mais atraentes do que os pagos por estabelecimentos estaduais e
municipais.

