SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Visconde de Taunay, 421 – sala 42 – Jd. Guanabara – Campinas – SP.
Fone: (19) 3236-6333 – sieeesprecps@terra.com.b

EIXOS CURRICULARES PARA TRABALHO COM CRIANÇAS DE 0 a 2 ANOS
(MANHÃ)

11 DE NOVEMBRO DE 2017 (SABADO) – das 08h30 às 12h30 – (C.H. 04)
LOCAL: Rua Visconde de Taunay, 421 – sala 42 – Jd. Guanabara – Campinas – SP.
TAXA: Para Escolas sócias e em dia com o SIEEESP, isentas de pagamento. Para demais
interessados o custo será de R$ 150,00.
As inscrições deverão ser feitas até dia 06/11/2017 pelo endereço acima com Ronaldo.
Escolas sócias enviar CÓDIGO DE SÓCIO. (vagas limitadas)
OBS.: Haverá tolerância de no máximo 10 minutos para eventuais atrasos.
O não comparecimento sem aviso terá suspensão de 60 dias. Não será efetuada a entrega
de certificado a quem não permanecer até o final do curso.

JONATHAS MÜLLER: Graduado em Pedagogia, foi coordenador pedagógico, diretor de
creche, é escritor nas áreas de educação infantil, berçário e Práxis pedagógicas. Autor de livro
infantil e material de educação para o trânsito. Co autor de material de Educação Infantil do
Sistema Sigma de Ensino. Assessor pedagógico do Sistema aos municípios e escolas parceiras.
Assessor pedagógico em Instituições de Ensino. Ministra palestras e cursos em eventos de
educação.

SÍNTESE: Toda criança pequena necessita de cuidados. No berçário, além desses cuidados,
são necessárias intenções pedagógicas para desenvolver e estimular a aprendizagem e as
experiências vividas pelos bebês. Considerando que grande parte do desenvolvimento do
cérebro acontece até os 3 anos, faz-se necessário um outro olhar para como organizamos as
propostas para os bebês. Buscando refletir sobre os eixos próprios a esta faixa etária
abordaremos alguns aspectos do trabalho em berçários.
Publico alvo: Diretores, coordenadores, professores de educação infantil< berçaristas e
estudantes de pedagogia.

MATERIAL: papel e caneta para anotações.
PÚBLICO-ALVO: Diretores, coordenadores, professores de educação infantil berçaristas e
estudantes de pedagogia.

