SIEEESP - REGIONAL SOROCABA
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo
Rua da Penha, 652 sala 05 – Centro – Sorocaba - SP
Fone: (15) 3231-8459 e-mail: sorocaba@sieeesp.com.br

O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL – O CORPO EM MOVIMENTO
30 de setembro de 2017, das 9h às 18h - C.H. 8 horas
LOCAL: Av. Dr. Eugênio Salerno, 60 – fundos - Bairro Santa Teresinha. Em frente à farmácia
ONOFRE. Ao lado da UNISO Campus Seminário.
TAXA: As escolas em dia com o Sieeesp são isentas de pagamento. Para escolas inadimplentes e
demais interessados o custo será de R$ 150,00 por inscrição. As inscrições deverão ser feitas com
Luiza, até dia 26/09/2017, pelo e-mail sorocaba@sieeesp.com.br ou pelo telefone 015-3231-8459,
das 13h às 17h, e confirmadas até o dia 27/04/2017.
Escolas sócias enviar o CÓDIGO. (VAGAS LIMITADAS).

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.
ARIANA COELHO RODRIGUES ROCHA: Graduação em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Itu; complementação em Supervisão e Administração Escolar e especialista em
Alfabetização e Educação Infantil. Curso de extensão sobre O Papel do Coordenador Pedagógico na
formação de professores pela PUC/COGEAE/SP. Tem mais de 35 anos de experiência na área
educacional, atuando na formação de formadores e professores nos seguimentos da Educação Básica
( Educação Infantil e Fundamental ). Atuou na implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais e
Referenciais para Educação Infantil como consultora do MEC na gestão do Presidente Fernando
Henrique Cardoso. É formadora do Programa PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade
Certa - pela UNICAMP, atua na formação continuada de profissionais da educação pelo CENPEC.
SÍNTESE: Essa oficina tem como objetivos propiciar condições para que os professores:
• compreendam que o brincar é uma linguagem própria da infância e que se desenvolve por meio da
representação de papéis e da atribuição de novos significados a objetos e ações;
• reflitam sobre as características da faixa etária de cada segmento e o desenvolvimento da
psicomotricidade na formação global dos alunos.
• pensem sobre a forma como o contexto da Educação Infantil pode influenciar o uso de brinquedos
e materiais pelas crianças, de maneira a contribuir para que a brincadeira se transforme em espaço
privilegiado de aprendizagem.
MATERIAL: Material para anotações, vir com roupa confortável.
PÚBLICO-ALVO: Educadores da creche e Educação infantil.

