REGIONAL RIBEIRÃO PRETO
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo
Rua: Rui Barbosa, 1.145 - 9º andar - Sala 92 – Centro - Ribeirão Preto
Telefone: 16-3610-0217 e-mail: rpreto@sieeesp.com.br

“ESTIMULAÇÃO E MOVIMENTOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS”

25 de Novembro de 2017, das 8h às 17h – Carga horária: 8 horas.
Local: Rua: Rui Barbosa, 1.145, 9º andar, sala 92 – Centro.
TAXA: As escolas em dia com o Sieeesp são isentas de pagamento. Para demais
interessados o custo será de R$ 150,00 por inscrição.
As inscrições deverão ser feitas com Raquel, até dois dias anteriores a data do curso
pelos
telefones
16-3610-0345,
16-3610-0217
ou
pelo
e-mail
rpreto@sieeesp.com.br, das 8h às 17h.
OBS: Haverá tolerância de no máximo 10 minutos para eventuais atrasos. O NÃO
COMPARECIMENTO gera SUSPENSÃO DE 60 DIAS. Não será efetuada a entrega de
certificado a quem não permanecer até o final do curso.

IVO JORDANO: Professor de Educação Física (USP), especializado em Educação
Física Infantil, bacharel em Comunicação Social (Anhembi), coautor das obras
"Educação Física da Pré-Escola à Universidade" (EPU) e "Dinâmicas de Grupo e
Sensibilizações" (Rideel). Com ampla experiência em capacitações e assessorias
pedagógicas.
SÍNTESE: Visamos com esse curso proporcionar, através de atividades práticas e
debates, reflexão por parte dos educadores sobre o desenvolvimento e as
necessidades das crianças de 0 de 3 anos, instrumentalizando-os com atividades
motivadoras e próprias para esta faixa etária.
Conteúdo:
Necessidades da criança de 0 a 3 anos.
Desenvolvimento motor da criança de 0 a 3 anos.
O diálogo com a criança desta faixa etária.
O que é estimulador; Como, quando, onde, com o quê, para quê.
Ação Pedagógica: Aspectos, fases e etapas.
Materiais específicos para esta faixa etária.
Atividades com a imaginação, com o corpo e com materiais.
Atividades com rolos de estimulação, planos inclinados e bolas grandes.
Atividades com areia, água, terra e ar.
Atividades com os outros.
Bibliografia específica.

MATERIAL: Caderno de anotações, caneta, roupas e sapatos confortáveis.

PÚBLICO-ALVO: Coordenadores Pedagógicos, Professores de Educação Infantil,
berçaristas, ADIs e PDIs de Creches, especialistas de Educação Física e Recreação,
estudantes de Magistério, de Pedagogia.

