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1. Apresentação  
 

O NÚCLEO DE FORMAÇÃO, PESQUISA E ASSESSORAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

(NUFPAEI), toma como base a perspectiva de que a formação continuada da Rede Municipal de 

Ensino de Florianópolis se constitui, concomitantemente, como um direito e um dever. Por um 

lado é direito do(a) profissional ter acesso a processos formativos e constitutivos de sua 

profissionalidade e por outro, a formação é também  uma atribuição profissional necessária para 

consolidar e qualificar a atuação de diretores(as), supervisores(as), professores(as), 

professores(as) auxiliares, professores(as) de Educação Física e auxiliares de sala no âmbito das 

unidades educativas.  

Toma-se como base o artigo 64 da Lei n 9.394/1996 (BRASIL, 1996) no que se refere ao dever 

do Estado de ofertar e garantir a formação continuada dos(as)  profissionais da Educação; o 

compromisso firmado na meta 16 do Plano Municipal de Educação de Florianópolis com vigência 

de 2015 a 2025, da necessidade de“...garantir formação continuada a todos(as)  profissionais da 

educação do município...”; e também, a definição de uma das atribuições dos(as) profissionais da 

Educação Infantil da Rede Municipal de Florianópolis de “participar da formação em serviço 

promovida pela Secretaria”. 

Neste sentido, a função central do NUFPAEI, desde sua criação em 2017, é fomentar e 

consolidar uma política de formação continuada dos(as) profissionais da Educação Infantil da Rede 

em uma ação contínua e de aprofundamento teórico, político e estético, na qual a prática 

educativo-pedagógica é tomada como ponto de partida na interação e reflexão com os pares, com 

os(as) professores(as) formadores(as), e com a produção bibliográfica e documental da área. O 

refinamento de tal função ocorre no diálogo com estudos e pesquisas realizadas na própria Rede 

Municipal, tais como Fernandes (2000); Zapelini (2007); Waltrick (2008); Santos (2014), que 

indicam que a constituição de uma práxis reflexiva, está diretamente relacionada com os 

processos contínuos de formação dos(as) profissionais da educação, bem como viabilizadas pela 

possibilidade de estudo, de discussão e de debate com outros(as) profissionais, pesquisadores(as) 

e especialistas da área. 

Como estratégia de divulgação e orientação às unidades educativas, elaboramos este 

caderno com o objetivo de socializar o programa de FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2018, cabendo aos diretores(as) e supervisores(as) 
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apresentar e orientar os(as) profissionais que atuam na unidades educativas de educação infantil 

acerca do processo de escolha e inscrição nos cursos. 

O programa é composto por um conjunto variado de cursos, planejados a partir das 

demandas formativas indicadas pela avaliação dos(as) profissionais e formadores(as) que 

participaram da formação no ano anterior, bem como, a partir de dados  obtidos no processo de 

assessoramento realizado pela Diretoria de Educação Infantil nas unidades da Rede.  

O programa de formação 2018 é composto por cursos que foram organizados em quatro 

categorias: Formação de base; Formação de Aprofundamento; Formação para ampliação de 

repertórios e Seminários, os quais serão apresentados em um quadro geral e em seguida com 

informações mais especificas acerca de seus objetivos e ementas. 

Cabe ressaltar que a formação é destinada aos(às) supervisores(as), professores(as), 

professores(as) de Educação Física, professores(as) auxiliares com caráter de convocação em  hora 

atividade; para os(as) auxiliares de sala com caráter de adesão livre no contra turno de seus 

horário de trabalho e aos diretores(as) por adesão em seu horário de trabalho. As orientações 

acerca da escolha dos cursos são apresentas logo após a apresentação do quadro geral da 

formação. 
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2. Orientações para Inscrição 
 

• Cada professor(a) e professor(a) auxiliar, professor(a) está convocado(a) para participação 

de um curso oferecido pelo Núcleo de Formação, Pesquisa e Assessoramento da Educação 

Infantil  durante o ano de 2018. 

• Professor(a) de Educação Física e Supervisor(a) estão convocados a se inscrever no curso 

de seu grupo de referência; e poderão escolher mais um curso do quadro geral durante o 

ano de 2018. 

• Auxiliares de sala podem se inscrever em um curso durante o ano de 2018 no contra-turno 

de seu horário de trabalho. 

• A Supervisão e a direção devem socializar o programa de formação e orientar os(as) 

profissionais acerca da escolha e inscrição do curso.  

• A supervisão (ou a direção, no caso das Unidades sem supervisão) deverá preencher 

quadro (anexo 1) mapeando a distribuição dos(as) profissionais no programa de formação. 

Cada profissional é responsável pela sua inscrição no site.  Após confirmação das inscrições 

pelos(as) profissionais, a supervisão deverá  entregar o quadro preenchido à direção para 

controle da ficha de frequência dos(as) profissionais no período que houver a formação 

escolhida. 

• O controle da convocação dos(as) professores(as) é de responsabilidade da direção, que 

deverá codificar a ficha de frequência com o código 04 nos casos de não comparecimento 

sem justificativa médica, conforme o parágrafo 4 do artigo 1º da portaria nº 006/2018. 

• Para melhor organização interna das unidades, organizamos o seguinte cronograma para 

inscrições: 

 

Período Ação \ observações 

De 7 a 13 

de março 

Divulgação do caderno da Formação 

Socialização e orientação interna nas unidades para inscrição sob a 

responsabilidade da direção e supervisão; 

De 14 a 

23 de 

março 

Inscrição para os cursos que ocorrerão ou iniciarão no primeiro semestre, no site: 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=formacao+permanente&me

nu=7&submenuid=255 

A composição dos grupos para cada curso ofertado respeitará a ordem cronológica de 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=formacao+permanente&menu=7&submenuid=255
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=formacao+permanente&menu=7&submenuid=255
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inscrição no sistema e o número de vagas divulgado. Caso o(a) profissional não consiga 

vaga no curso que deseja, deverá optar por outro curso. Se desejar, poderá esperar pela 

inscrição do segundo semestre. 

 

De 2 a 6 

de julho 

Retomada da socialização e orientação para inscrição dos cursos que iniciarão no 

segundo semestre. 

De 09 a 

13 de 

julho 

Inscrição para os cursos que iniciarão no segundo semestre. 

 

 Caso o(a) profissional inscrito(a) em um dos cursos ofertados entrar de licença maternidade,  

licença médica superior a 60 dias, licença para aperfeiçoamento,  licença prêmio ou encerrar 

portaria, o(a) substituto(a) que assumir a sua vaga deverá acompanhar o curso que houve 

inscrição. Nestes casos, o(a) profissional que substituir deverá conversar com o coordenador 

do curso para adequar os dados da certificação. 

 Os(as) profissionais inscritos(as) que não comparecerem no primeiro encontro do curso, 

deverão justificar a ausência até 48 horas no Núcleo de Formação, Pesquisa e Assessoramento 

da Educação Infantil (telefone 32120939 ou e-mail nufpaei@gmail.com) . Caso não ocorra a 

justificativa, a vaga será disponibilizada para outro(a) profissional da lista de espera. 

 

 

  

mailto:nufpaei@gmail.com
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3. QUADRO GERAL DA FORMAÇÃO 

3.1 Primeiro Semestre 

 Cursos que iniciarão no primeiro semestre, com inscrições de 14 a 23 de março. 

Formação de base\ iniciantes 

Nº Curso Vagas Data/hora/Local Carga 
horária 

1.  A Educação Infantil na RMEF: 
História e Documentos 
Orientadores – Grupo 1 

45 Segundas-feiras 
Das 13h às 17h 
 
19\03; 02\04; 16\04; 14\05 e 
28\05 
 
Local: CEC 

28h 

2.  A Educação Infantil na RMEF: 
História e Documentos 
Orientadores – Grupo 2 

45 Quintas-feiras 
Das 8h às 12h 
 
05\04; 19\04; 03\05; 17\05 e 
28\06 
 
Local: CEC 

28h 

3.  A organização dos tempos, dos 
espaços e das materialidades na 
Educação Infantil - Grupo 1 

40 Terças-feiras 
Das 8h às 12h 
 
03\04; 17\04; 15\05 e 29\05 
 
Local: CEC 

24h 

4.  A organização dos tempos, dos 
espaços e das materialidades na 
Educação Infantil - Grupo 2 

40 Sextas-feiras 
Das 13h às 17h 
06\04; 20\04; 04\05 e 18\05 

Local: CEC 
 

24h 

5.  Ações de Educação e Cuidado 
com crianças de 0 a 6 anos na 
Educação Infantil – Grupo 1 
 
 
 

40 Segundas-feiras 
Das 13h às 17h 
 
19\03; 02\04; 16\04; 14\05 e 
28\05 
 
Local: CEC 
 

20h 

6.  Ações de Educação e Cuidado 
com crianças de 0 a 6 anos na 

40 Terças-feiras 
Das 8h às 12h 

20h 
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Educação Infantil – Grupo 2  
20/03; 03/04; 17/04; 15/05 e 
29/05 
 
Local: CEC 
 

7.  Ações de Educação e Cuidado 
com crianças de 0 a 6 anos na 
Educação Infantil – Grupo 3 

40 Quintas-feiras 
Das 13h às 17h 
 
22\03; 05\04; 19\04; 03\05 e 
17\05 
 
 
Local: CEC 
 

20h 

8.  Docência com Bebês: discussões 
iniciais - Grupo 1 

40 Quartas-feiras 
Das 13h às 17h 
 
21\03; 04\04; 18\04; 
02\05; 16\05. 
 
Local: CEC 

28h 

9.  Docência com Bebês: discussões 
iniciais - Grupo 2 

40 Quintas feiras 
Das 8h às 12h 
22\03; 05\04; 19\04; 03\05; 
17\05  
Local: CEC 

28h 

10.  Educação Física na educação 
infantil: discussões iniciais 

60 Terças-feiras 
Das 13h às 17h 
 
03/04; 17/04; 15/05; 29/05; 
26/06; 10/07; 
07/08; 21/08; 04/09; 18/09; 
02/10; 30/10 
Local: CEC 

50h 

11.  Educação Infantil na perspectiva 
da Educação Inclusiva 
Grupo 1 

40 Segundas-feiras 
Das 13h às 17h 
 
 
19\03; 02\04; 16\04; 14\05 e 
28\05 
 
 
Local: CEC 
 

28h 

12.  Educação Infantil na perspectiva 
da Educação inclusiva - Grupo 2 

40 Quintas feiras 
Das 8h às 12h 
22\03; 05\04; 19\04; 03\05 e 
17\05 

28h 
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Local: CEC 
 

13.  Educação Infantil e anos iniciais 
do Ensino Fundamental: 
transição em debate 
 

40 Quintas-feiras. 
Das 13h às 17h 
 
22\03; 05\04; 17\05; 28\06; 
12\07 
 
Local: CEC 

28h 

APROFUNDAMENTO 

14.  Documentação pedagógica como 
elemento constitutivo da 
docência com bebês e crianças 
bem pequenas 

40 Sextas-feiras 
Das 8h às 12h 
 
06\04; 20\04; 04\05; 18\05; 
01\06 
 
Local: CEC 
 

28h 

15.  Aprofundando temáticas da 
Educação Física na Educação 
Infantil: Avaliação em Debate 

60 Terças-feiras 
Das 8h às 12h 
 
03/04;17/04;15/05;29/05; 
26/06; 10/07; 
07/08;21/08;04/09;18/09; 
02/10;30/10 
 
Local: CEC 

50h 

16.  Pesquisas na Educação Infantil: 
Arte e Cultura  

50 Quartas-feiras  
Das 8h às 12h 
 
04\04; 02\05; 16\05; 30\05 e 
13\06 
 
 
Local: CEC  

28 h 

17.  Pesquisas na Educação Infantil: 
Corpo e Infância 

50 Segundas-feiras 
Das 13h às 17h 
 
19\03; 16\04; 14\05; 25\06; 
09\07 
 
Local: CEC 

28h 

18.  Pesquisas na Educação Infantil: 
supervisão no itinerário da 
pesquisa 

50 Quartas-feiras 
Das 8h às 12h 
 
02\05; 16\05; 27\06; 03\10; 
31\10 
 

28h 
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Local: CEC 

19.  Linguagens Oral, Escrita e 
Literária na Educação Infantil: 
saberes e fazeres em diálogo 

40 Sextas-feiras 
Das 8h às 12h 
 
06\04; 20\04; 04\05; 18\05; 
01\06 
 
Local: CEC 

28h 

20.  Educação Ambiental na Educação 
Infantil - Grupo 1 

40 Quartas-feiras 
 
Dias 21\03; 04\04; 18\04 - 
das 8h às 12h 
 
Dia 02\05 das 8h às 12h e das 
13h às 17h 
 
Local: CEC  
 
Obs.: Este curso contará com 
saídas a campo (Ex: Escola do 
Mar) 

28 h 

21.  Educação Ambiental na Educação 
Infantil - Grupo 2 

40 Quartas-feiras 
 
Dias 21\03; 04\04; 18\04 - 
das 13h às 17h 
 
Dia 02/05 - das 8h às 12h e 
das 13h às 17h 
 
Local: CEC  
 
Obs.: Este curso contará com 
saídas a campo (Ex: Escola do 
Mar) 
 

28 h 

22.  Conversando sobre sexualidade e 
educação sexual na Infância 

40 Segundas-feiras  
 
14/05; 28/05; 11/06; 25/06; 
09/07. 
 
 
 das 13h às 17h 
 
Local: CEC 
 

28h 

AMPLIAÇÃO DE REPERTÓRIOS 

      23 Danças populares Brasileiras e a 
Educação Infantil 

40 Quartas-feiras 
Das 13h às 17h 
 

28 h 
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Dias 21\03; 04\04; 18\04 - 
02/05 - 16/05   
 
 
Local: CEC  
 
 

      24 XXVIII Ciclo de Debates do 
Núcleo de Estudos e Pesquisa da 
Educação na Pequena Infância 
(NUPEIN\CED\UFSC) 

50 para 
PMF e 50 

para 
comunida
de externa 

Sextas-feiras 
Das 13h às 17h 
20\04; 18\05; 15\06; 10\08; 
21\09; 05\10; 19\10 e 16\11. 
 
Auditório do CEC 

50h 

25 Ciclo de Cinema: Infância em 
Tela 

100 Quartas-feiras 
Das 14h às 18h 
 
04\04; 18\04; 09\05; 30\05 e 
13\06 
 
 
Local: Auditório\FAED – 
UDESC 

28h 

26 O boi de mamão e a Educação 
Infantil: “diálogos brincantes”.  
Grupo 1 

30 Quintas-feiras 
Das 8h às 12h 
 
22/03; 05/04 19/04; 03/05; 
17/05; 14/06; 28/06; 09/08; 
23/08; 06/09; 20/09; 04/10; 
18/10 e 01/11. 
 
Local: CEC (sala: casarão) 
 

64  

27 O boi de mamão e a Educação 
Infantil: “diálogos brincantes”. 
Grupo 2 

30 Quintas-feiras 
Das 13h às 17h 
 
22/03; 05/04 19/04; 03/05; 
17/05; 14/06; 28/06; 09/08; 
23/08; 06/09; 20/09; 04/10; 
18/10 e 01/11. 
 
Local: CEC (sala: casarão) 

64  

28 O boi de mamão e a Educação 
Infantil: “diálogos brincantes”. 
 
Grupo 3 

30 Sextas-feiras 
Das 8h às 12h 
 
06/04; 20/04; 04/05; 18/05; 
01/06; 15/06; 29/06; 10/08; 
24/08; 21/09; 05/10; 19/10; 
16/11 e 30/11. 
 

64  
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Local: CEC (sala: casarão) 

29 Artes Visuais e Educação Infantil: 
diálogos para ampliação de 
repertórios 

40 Quintas-feiras 
Das 8h às 12h 
 
19/04; 03/05; 17/05; 14/06 e 
28/06  
 
Local: CEC (sala: casarão) 

28  

30 Contadores de Histórias da e na 
Educação Infantil   

30 Segundas-feiras  
Das 13h às 17h 
 
14/05; 28/05; 11/06; 25/06; 
06/08; 20/08; 03/09; 17/09; 
01/10; 29/10 e 12/11. 
 
Local: CEC 

56h 

 

3.2  Segundo Semestre: 

Cursos que iniciarão no segundo semestre, com inscrições no período de 09 a 13 de julho. 

Formação de base\ iniciantes 

Nº Curso Vagas Data/hora/Local Carga 
horária 

1.  Ações de Educação e Cuidado com 
crianças de 0 a 6 anos na Educação 
Infantil – Grupo 4 

40 Quartas-feiras 
Das 13h às 17h 
 
08/08; 22/08; 05/09, 19/09 
e 03/10 
 
Local: CEC 
 
 
 
 

20h 

2.  Ações de Educação e Cuidado com 
crianças de 0 a 6 anos na Educação 
Infantil – Grupo 5 

40 Segundas-feiras  
Das 8h às 12h 
 
06/08; 20/08; 03/09, 17/09 
e 01/10 
 
 
Local: Região Norte 

20h 

3.  Ações de Educação e Cuidado com 
crianças de 0 a 6 anos na Educação 
Infantil – Grupo 6 

40 Sextas-feiras 
Das 13h às 17h 
 
10/08; 24/08; 14/09; 

20h 
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21/09 e 05/10 
 
 
 
Local: Região Sul 
 

4.  Educação Infantil na perspectiva da 
Educação inclusiva 
Grupo 3 

40 Sextas-feiras. 
Das 8h às 12h 
 
10\08; 24\08; 21\09; 
05\10 e 19\10 
 
 
Local: CEC 
 

28h 

5.  Matriz curricular para ERER na 
Educação Infantil: discussão em pauta 
- Grupo 1 

40 Para o segundo semestre, 

com datas a definir 

Local: CEC 
 

28h 

6.  Matriz curricular para ERER na 
Educação Infantil: discussão em pauta 
- Grupo 2 

40 Para o segundo semestre, 

com datas a definir 

Local: CEC 
 

28h 

7.  Educação Infantil e anos iniciais do 
Ensino Fundamental: transição em 
debate 
  
 

40 Quintas-feiras. 
Das 13h às 17h 
 
Dias a definir 
 
Local: CEC 
 

28h 

8.  Avaliação e monitoramento da 
Educação Infantil: diálogos com a 
Fundação Carlos Chagas 

A definir Segundo semestre 

Datas a definir. 

A  
definir 

APROFUNDAMENTO 

9.  A especificidade da docência com 
bebês: estudos de aprofundamento 

40 Quartas-feiras  
 
Das 13h às 17h 
 
08/08; 22/08; 05/09; 
19/09;  03/10. 
 
Local: CEC 

28h 

10.  Desenvolvimento Infantil e as 40 Sextas-feiras 28h 
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implicações com a ação docente com 
bebês 

 
Das 8h às 12h 
 
10\08; 24\08; 21\09; 
05\10 e 19\10 
 
Local: CEC 

11.  Pesquisas na Educação Infantil: 
Literatura e Infância 

50 Quartas-feiras 
Das 8h às 12h 
 
22\08; 05\09; 19\09; 
03\10; 17\10 
 
 
Local: CEC 

28 h 

12.  Relações com a Natureza e 
Permacultura na Educação Infantil: 
princípios e práticas 

40 Terças-feiras 
 
 
Dias 07\08; 21/08; 04/09 e 
30/10 – das 8h às 12h 
 
Dia 18/09 - das 8h às 12h e 
das 13h às 17h 
 
Local: CEC 
 
Obs.: Este curso contará 
com uma saída a campo - 
Sítio Nova Oikos 
(Camboriú\SC) 
 

32h 

13.  Educação Infantil na perspectiva da 
Educação inclusiva: estudos de 
aprofundamento 
 

40 Segundas-feiras. 
Das 8h às 12h 
 
06\08; 20\08; 03\09; 
17\10  
 
 
Local: CEC 
 

24 h 

14.  A dimensão ética do cuidado na 
Educação Infantil 

40 Quintas-feiras 
Das 13h às 17h 
 
23\08; 06\09; 20\09; 
04\10 e 18\10 
 
Local: CEC 
 

28h 

15.  Educação das Relações Étnico-Raciais: 40 Para o segundo semestre, 28h 
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estudos de aprofundamento com datas a definir 
 
Local: CEC 
 

16.  A Brincadeira como eixo da Educação 
Infantil: estudos de aprofundamento 

40 As quartas-feiras 
Das 13h às 17h 
 
08\08; 22\08; 05\09; 
19\09 e 03\10 
 
Local: CEC 
 

28h 

AMPLIAÇÃO DE REPERTÓRIOS 

     17 Infância em Tela: criação audiovisual 
por Profissionais da Educação Infantil 

30 Quartas-feiras 
Das 14h às 18h 
 
22\08; 05\09; 19\09; 
13\10 e 17\10 
 
 
Local: Auditório\FAED – 
UDESC 

28h 

    18 Teatro e Educação Infantil: diálogos 
para ampliação de repertórios 

40 Sextas-feiras 
Das 8h às 12h 
 
 24/08; 21/09; 05/10; 
19/10 e 16/11. 
 
Local: CEC (sala: casarão) 
 

28  

     19 Música e Educação Infantil: diálogos 
para ampliação de repertórios 

40 Para o segundo semestre, 
com datas a definir 
 
Local: CEC (sala Casarão) 
 

28  

     20 Formação Artístico-Cultural de 
Profissionais da Educação Infantil 

40 Quartas-feiras 
Das 13h às 17h 
 
22\08; 05\09; 19\09; 
03\10 e 17\10 
Local: CEC (sala Casarão) 
Obs.: Este curso contará 
com saídas a campo (Ex: 
MASC) 
 

28  

     21 Capoeira e danças populares na 
educação infantil 

30 Para o segundo semestre, 
com datas a definir 
 

28 h 

    22 Ações de Educação Alimentar e 40 Para o segundo semestre, 24h 



17 
 

Nutricional nas Relações com a 
Natureza 

 

com datas a definir 
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3.3 Formação Supervisores(as): 
 

 
Curso de Aprofundamento 

 
SUPERVISÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: APROFUNDAMENTO DO PLANEJAMENTO DA 

AÇÃO DO(A) SUPERVISOR(A) 
 

 
Público Alvo: Supervisores(as), orientadores(as),  profissionais que atuam como 
coordenadores(as) das UEs de  Educação Infantil  ou  diretores das unidades que não 
possuem supervisor (a). 
 

 
Carga Horária: 68h (56 presenciais e 12 a distância) 
 

 
Objetivos: Aprofundar os estudos referentes ao planejamento e à ação educativa do(a) 
supervisor(a) na educação infantil e; socializar as práticas pedagógicas coordenadas 
pelo(a) supervisor(a) nas Unidades de educação infantil, dando visibilidade ao 
protagonismo desse profissional na organização do trabalho pedagógico. 

Ementa: 
- O planejamento do(a) supervisor(a) na educação infantil; 
- A constituição da Intencionalidade da supervisão na educação infantil; 
- A ação de constituir e coordenar os grupos de trabalho; 
- A docência compartilhada;  
- As estratégias da ação pedagógica; 
- A estruturação de processos formativos na UE; 
- A organização dos tempos de hora/atividade desafios e possibilidades; 
- Avaliação da e na educação infantil. 
 

CRONOGRAMA 

GI1- (Leste, Centro e Continente) GII- (Norte e Sul) 

GI+GII 
21/03- Patrícia & Angela  

8:00h às 12:00h- CEC 
(quarta-feira) 

 

04/04- Ana, Joselma e Adriana- GI 
8:00h às 12:00h- CEC 

(quarta-feira) 

18/04- Ana, Joselma e Adriana- GII 
8:00h às 12:00h- CEC 

(quarta-feira) 

GI+GII 

                                                           
1
 Teremos dois grupos de formação, com algumas datas de encontros distintas: a).  Grupo I- Constituído pelos(as)  

supervisores(as) que atuam nas Unidades Educativas das regiões do Leste, Centro e Continente (conforme distribuição 
das assessoras) a qual terá uma concentração de encontros nas segundas-feiras; b). Grupo II - constituído pelos (as) 
supervisores(as) que atuam nas Unidades Educativas das regiões Norte e Sul, encontros concentrados nas quartas-
feiras. Intercalando com esta agenda, haverá encontros em que todos os supervisores (as) estão reunidos (as).  
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14/05- Patrícia & Roseli  
8:00h às 12:00h- CEC 

(segunda-feira) 

GI+GII 
28/05 SEMINÁRIO DE PRÁTICAS 

8:00h às 12:00h - UFSC  
(segunda-feira) 

11/06- GI- Roseli 
8:00h às 12:00h- CEC 

(segunda-feira) 

13/06- GII- Patrícia 
8:00h às 12:00h- CEC 

(quarta-feira) 

GI+GII 
25/06 SEMINÁRIO DE PRÁTICAS 

8:00h às 12:00h - UFSC  
(segunda-feira) 

06/08- GI- Roseli 
8:00h às 12:00h- CEC 

(segunda-feira) 

8/08- GII-Patrícia 
8:00h às 12:00h- CEC 

(quarta-feira) 

GI+GII 
20/08 SEMINÁRIO DE PRÁTICAS 

8:00h às 12:00h - UFSC  
(segunda-feira) 

03/09- GI- Roseli 
8:00h às 12:00h- CEC 

(segunda-feira) 

05/09 GII-Patrícia 
8:00h às 12:00h- CEC 

(quarta-feira) 

GI+GII 
17/09 SEMINÁRIO DE PRÁTICAS 

8:00h às 12:00h - UFSC  
(segunda-feira) 

01/10- GI- Roseli 
8:00h às 12:00h- CEC 

(segunda-feira) 

17/10 GII-Patrícia 
8:00h às 12:00h- CEC 

(quarta-feira) 

GI+GII 
29/10 SEMINÁRIO DE PRÁTICAS 

8:00h às 12:00h - UFSC  
(segunda-feira) 

GI+GII 
12/11 Encerramento da formação 

8:00h às 17:00h- CEC 
(quarta-feira) 

3  

  

Formação de Base 
 

ESPECIFICIDADE DA DOCÊNCIA E DA SUPERVISÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: INICIANTES 
E CONVIDADOS 2018 

 
Formadores: 
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Ana Regina de Barcelos, Adriana de Souza Broering e Joselma Salazar de Castro 
 

Público Alvo: Supervisores(as), orientadores(as) e coordenadores(as) que se inseriram 
recentemente no trabalho de supervisão ou coordenação  na Educação Infantil. 2 
 
 

Carga Horária: 20 horas (16 horas presenciais + 4 horas a distância) 
 

Objetivo: Abordar conhecimentos básicos sobre a especificidade da docência e do papel 
dos(as) supervisores(as), orientadores(as)  e coordenadoras(es), de forma a subsidiar a 
organização do trabalho educativo/pedagógico nas unidades de Educação Infantil da 
RMEF.  
 

Ementa:  
 
- Estrutura e organização da Educação Infantil; 
- A especificidade da docência na educação infantil;  
- As atribuições da supervisão na educação infantil; 
- O trabalho docente hoje: elementos para um quadro de análise;  
- As Estratégias da ação pedagógica; 
- Supervisão na educação Infantil e a organização do trabalho educacional pedagógico. 
 

CRONOGRAMA 
04/04; 18/04; 02/05; 16/05 

 
13:00h às 17:00h 

(Quarta- feira) 
 

Local: CEC 
 

 

 

 3.4 Seminários 

SEMINÁRIO DATA 

I Seminário Programa Creche de Verão 2018: 

vivência e desafios 

28 de fevereiro 

I Seminário da Inserção na Educação Infantil: 

diálogo entre as orientações da Rede e as 

práticas das unidades 

Maio  

I Seminário da Avaliação na Educação Infantil Agosto 

                                                           
2
 Os participantes inscritos nessa formação poderão também se inscrever além desse curso, nos outros destinados 

especificamente para os supervisores (as), bem como em mais outra formação no segundo semestre.  
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I Seminário das Culturas populares na Educação 

Infantil e o II Encontro dos bois de mamão da 

Educação Infantil 

Outubro 

XII Seminário da diversidade étnico racial Novembro 

IV Seminário Municipal de Educação Física Agosto ou Novembro 

 

OBSERVAÇÕES:  

Cada Seminário terá uma agenda própria de atividades e de datas para inscrição e 

efetivação, que será divulgada às unidades próximo das datas de realização.  A participação dos 

seminários terá caráter de livre adesão, respeitando o número de vagas que será ofertado.  

Além das formações divulgadas nos quadros anteriores, será ofertada também uma 

formação concentrada com a Fundação Carlos Chagas sobre o Sistema de Monitoramento da Rede 

Municipal. Esta não entra na listagem de cursos que podem ser escolhidos como convocação. Ou 

seja, a participação nesta será por adesão.  As datas de realização, bem como o público alvo e 

outras informações, serão divulgadas no decorrer do primeiro semestre.  

A seguir, apresentamos informações mais específicas de cada curso, como nome dos(as) 

ministrantes, objetivos e ementas, que poderão auxiliar a escolha dos(as) profissionais no 

momento da inscrição. Tais explicações estão divididas pelas categorias: Formação de Base, 

Formação de Aprofundamento, Formação para Ampliação de Repertórios e Seminários. 
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INFORMAÇÕES DOS CURSOS DO PRIMEIRO 

SEMESTRE 
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FORMAÇÃO DE BASE 
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Curso Nº: 1 e 2 
 

A Educação infantil na RMEF: história e documentos orientadores 
 

Ministrantes:  
 
Adriana de Souza Broering (NUFPAEI) 
Ana Regina Ferreira de Barcelos (NUFPAEI) 
Ana Paula Felipe (DEF) 
Carmen Lúcia Nunes Vieira (NUFPAEI) 
 

Objetivos: 
 
Apresentar e discutir com os profissionais novos e interessados, a constituição da 

Educação Infantil de Florianópolis, seu histórico, funcionamento e os conceitos 

basilares presentes nos documentos orientadores que estruturam a proposta de 

trabalho na Educação Infantil. 

 

Ementa:  
 
Estrutura e organização da RMEF; A constituição da Educação Infantil no Brasil; 
Histórico da Educação Infantil em Florianópolis; Os principais Documentos 
Orientadores da Rede e os conceitos basilares; Estratégias da ação pedagógica. 
 
 

Público Alvo:  
 
Profissionais da educação infantil, preferencialmente, os (as) que se inseriram 
recentemente na rede, ou profissionais que sentem necessidade conhecer melhor a 
história e proposta político pedagógica da Rede Municipal de Educação Infantil. 
 

Observações: 
 
Supervisão da unidade educativa deverá identificar e orientar os(as) profissionais 
alvos desta formação. 
 
 

Curso Nº: 3 e 4  
 

A organização dos tempos, dos espaços e das materialidades na Educação Infantil 
 

Ministrantes:  
 
Adriana de Souza Broering (NUFPAEI) 
 

Objetivos: 
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Refletir a organização dos tempos, dos espaços e das materialidades existentes nas 
Unidades de Educação Infantil, com o propósito de vislumbrar alternativas para 
organização do trabalho pedagógico. 
 

Ementa:  
 
Contextualização da trajetória da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis; discussão sobre os conceitos de cultura material e cultura da educação 
infantil; análise das materialidades encontradas no Currículo da Educação Infantil da 
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis de 2015; A constituição do espaço como 
“um outro educador”; o estudo das plantas baixas das UE como estratégia para 
alteração da ação pedagógica; indicativos da fundação Carlos Chagas. 
 

Público Alvo:  
 
Profissionais da Educação Infantil 
 

Curso Nº: 5, 6 e 7  
 

Ações de Educação e cuidado com crianças de 0 a 6 anos na Educação 
Infantil 

 

Ministrantes:  
 
JaciraBosquetti (NUFPAEI) 
Rosinete Schmitt (NUFPAEI) 
LidiamaraD. de Souza (SME) 
Ana Paula Minuzzi (UFSC) 
Camila Santos Pires Lima (UFSC) 
Marynes T. Reibnitz (SMS) 
Charles Schnorr (SME) 
 
 

Objetivos: 
 
Conhecer e discutir orientações relacionadas à saúde e bem estar da primeira 
infância, de forma a subsidiar as práticas das e dos profissionais que atuam nos 
diferentes grupos de crianças nas instituições de Educação Infantil. 
Informar e discutir sobre implicações de técnicas da área da saúde nas ações 
cotidianas de cuidado na Educação Infantil. 
 

Ementa: 
 
A dimensão do cuidado na relação educativa nas instituições de Educação Infantil; a 

indissociabilidade do termo cuidar-educar; orientações técnicas da enfermagem, da 

nutrição, da odontologia sobre as ações de cuidado cotidianas desenvolvidas na 
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creche; noções de primeiros socorros para o atendimento de ocorrências das crianças. 

Público Alvo:  
 
Profissionais da Educação Infantil 
 

Curso Nº: 8 e 9  
  

Docência com bebês: discussões iniciais 
 

Ministrantes:  
 
Rosinete V. Schmitt (NUFPAEI) 
 

Objetivo: 
 
Reconhecer as especificidades da prática educativa com bebês na creche e suas 
implicações para organização da vida diária no contexto da Educação Infantil. 
 
 

Ementa:  
 
O lugar social dos bebês na história da constituição da Educação infantil; a dimensão 
do cuidado na relação educativa com bebês; a composição das relações em torno da 
docência com bebês e crianças bem pequenas; organização tempo/espaço/materiais; 
as especificidades no processo de inserção dos bebês na educação infantil e a relação 
com as famílias. 
 

Público Alvo:  
 
Profissionais da Educação Infantil que atuam com G1 ou G2. 
 

Curso Nº: 10 
 

Educação Física na educação infantil: discussões iniciais 
 

Ministrantes:  
 
Carmen Lúcia Nunes Vieira (NUFPAEI) 
Reonaldo Manoel Gonçalves (NUFPAEI) 
 

Objetivos: 
 
Debater temas, conceitos e práticas em plano mais inicial sobre a Educação Física na 
Educação Infantil. 
 

Ementa:  
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Educação Física e Educação Infantil; Infância e educação do corpo; Especificidade da 
Educação Física em creches e NEIs; Relações entre Professor/a de Educação Física e 
outros/as profissionais da Unidade; Planejamento e registro das práticas; Pesquisa e 
prática pedagógica. 
 

Público Alvo:  
 
Professores(as) de Educação Física que se inseriram há pouco tempo na educação 
infantil, ou para aqueles que gostariam de retomar conceitos de base acerca da 
temática. 
 
 

Curso Nº: 11 e 12 
 
Educação Infantil na perspectiva da Educação Inclusiva 
 

 

Ministrantes:  
 
 Ana Paula Felipe (DEF) 
Betânia G. Schommer (SME) 
Valquíria  H. Lamb (SME) 
Tatiane m. Garcez (SME) 
Grazielle M. Gobetti (SME) 
 
 

Objetivos: 
 
Discutir sobre a articulação entre as profissionais que atuam na Educação Infantil; 
Ampliar o estudo e a discussão sobre a inclusão educacional de crianças com 
deficiência; Propor reflexões sobre as potencialidades e necessidades dos estudantes 
com TEA. 
 

Ementa:  
 
Educação Inclusiva; Transtorno do Espectro Autista; Deficiência Física. 
 
 

Público Alvo:  
 
Profissionais da Educação Infantil 
 

Curso Nº: 13  
 
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental: 

 transição em debate 
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Ministrantes:  
 
Julice Dias (UDESC) 
 

Objetivos: 
 
Explorar questões conceituais e metodológicas no trabalho pedagógico com a infância 
e a criança, tendo como unidade referencial a transição entre educação infantil e anos 
iniciais do ensino fundamental 
 

Ementa:  
Infância e cenário contemporâneo; As especificidades das crianças como aprendentes; 
Educação Infantil e Anos Iniciais trabalhando juntos para apoiar a aprendizagem 
lúdica e a transição curricular entre EI e AI; Documentando as experiências das 
crianças; Letramento inicial na infância. 
 
 

Público Alvo:  
 
Profissionais da Educação Infantilque atuam com os grupos 5 e 6 e professoras dos 
primeiros anos do ensino fundamental. 
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FORMAÇÃO DE APROFUNDAMENTO 
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Curso Nº:14  
 
Documentação pedagógica como elemento constitutivo da docência com bebês e crianças 

bem pequenas 
 

Ministrante:  
 
Joselma Salazar de Castro (NUFPAEI) 
 

Objetivos: 
 
Problematizar e fomentar a elaboração da documentação pedagógica na e para a docência 
com as crianças de 0 a 3 três anos. 

Ementa:  
 
O curso abordará questões voltadas ao planejar, ao agir ético nas proposições planejadas, 
com a perspectiva de observar, registrar \ refletir e avaliar a constituição desse processo, 
de modo contínuo. Compreendemos que planejar, nos primeiros anos da Educação Infantil, 
implica reconhecer a necessidade de intencionalidade pedagógica nos diferentes 
momentos da jornada de trabalho com as crianças, desde sua chegada à Unidade Educativa 
à sua saída, ao final do dia. Implica, ainda, reconhecer a potencialidade das crianças e 
compreendê-las como sujeitos comunicativos em potencial que expressam constantemente 
seus interesses e necessidades, aspectos que exigem dos/das profissionais de sala, escuta e 
observação acerca dos seus modos de ser, tendo em vista a brincadeira como canal 
privilegiado para melhor conhecermos delas. 
 
 

Público Alvo:  
 
Profissionais que atuam com crianças de 0 a 3 anos. 
 

Curso Nº: 15 
 

Aprofundando temáticas da Educação Física na Educação Infantil: Avaliação em debate 
 

Ministrantes:  
 
Jaison José Bassani (UFSC) 
Ana Cristina Richter (UFSC) 
 

Objetivos:  
 

Analisar em aprofundamento práticas pedagógicas e conceitos específicos pertinentes à 
Educação do corpo na Infância, e debater, em especial, o tema da avaliação em Educação 
Física na Educação Infantil. 

 

Ementa:  
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Aprofundamento de conceitos pertinentes à Educação Física na Educação Infantil. Gêneros, 
etnias, deficiências. Educação do Corpo entre creche/NEI e escola. Relações entre 
Professor/a de Educação Física e outros/as profissionais da Unidade. Documentação 
pedagógica. Avaliação em Educação Física na Educação Infantil. Pesquisa e prática 
pedagógica. 
 

Público Alvo: 
 
Professores(as) de Educação Física que já possuem trajetória na formação de Educação 
Física na Educação Infantil oferecida pela rede. 
 
 

Curso Nº: 16  
 

Pesquisas na Educação Infantil: Arte e Cultura 
 

Ministrantes:  
 
Alessandra Mara Rotta de Oliveira (UFSC) 
Fabiana Duarte (SME) 
Fernanda Gonçalves (UFSC) 
Maria Laura Pozzobon Spengler (UFSC) 
Simone Soler (SME) 
 

Objetivos:  
Consolidar um espaço na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RMEF) que possibilite 
refletir sobre as questões que permeiam a educação e o cuidado das crianças pequenas a 
partir de pesquisas que tematizam e problematizam as relações entre arte, cultura e 
educação infantil;  
Possibilitar as/aos profissionais da Educação Infantil da RMEF conhecer e aprofundar 
conceitos e procedimentos acerca das especificidades da pesquisa acadêmica;  
Ser um espaço para a socialização e discussão de pesquisas desenvolvidas, tendo a RMEF 
como campo ou por profissionais que fazem parte dela. 

 

Ementa:  
 
Teatro para a primeiríssima Infância: caminhos de uma pesquisa em educação na terra de 
Pinocchio; Práticas e Mediações Pedagógicas em relação à Televisão na Educação Infantil; 
Acervo de livros de Imagem do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) para a 
Educação Infantil; A Relação dos Bebês com os Livros na Educação infantil; As Crianças nas 
Escolas de Samba: um estudo sobre as dimensões que envolvem a formação social e 
cultural das crianças. 
 

Público Alvo: 
 
Profissionais da Educação Infantil 
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Curso Nº: 17  
 

Pesquisa na Educação Infantil: Corpo e Infância 
 

Ministrantes:  
 
Carmen Lúcia Nunes Vieira (NUFPAEI) 
Daiane Gonçalves (SME-PMF) 
Fabiano Weber da Silva (SME-PMF) 
Márcia Buss Simão (UNISUL) 
Mirte Adriane Varotto (SME-PMF) 

 

Objetivos:  
 

Refletir sobre questões que permeiam a educação de crianças pequenas e o cotidiano 
das instituições de Educação Infantil a partir de pesquisas desenvolvidas na Rede 
Municipal de educação infantil ou por profissionais que fazem parte dela.  
Apresentar e estudar pesquisas no âmbito da educação de crianças, na Educação 
Infantil, cujo tema corpo e movimento tenham centralidade, no desejo de ampliar as 
discussões que permeiam o cotidiano das instituições, contribuindo para ação 
docente na Educação Infantil.  

 

Ementa:  
 
O lugar social das experiências corporais na infância na formação da subjetividade de 
Professores/as atuantes na Educação Infantil; As práticas pedagógicas da Educação 
Física nos grupos de bebês; A centralidade do corpo adulto nas relações educativas na 
Educação Infantil; Corpo e expressão na Base Nacional Comum. 
 
 

Público Alvo: 
 
Profissionais da Educação Infantil 
 

Observação:  
 
O curso terá a participação de pesquisadoras, envolvendo a leitura, estudo e debate 
das pesquisas. 
 

Curso Nº: 18 
 

PESQUISA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: Supervisão no itinerário da pesquisa 
 

Ministrantes:  
 
Adriana de Souza Broering (NUFPAEI) 
Ana Regina Ferreira de Barcelos (NUFPAEI) 



35 
 

Joselma Salazar de Castro (NUFPAEI) 
Outros(as) supervisores(as) da Rede. 
 

Objetivos:  
 

Socializar e aprofundar temas de pesquisa realizados pelos supervisores(as) na 
educação infantil da Rede Municipal de Florianópolis, com o propósito de 
aprofundar conceitos que tangenciam a ação pedagógica 

 

Ementa:  
 
Definição do objeto de pesquisa e implicações na constituição do(a) supervisor(a) 
pesquisador(a): A docência como ato pedagógico; a docência com bebês; a 
participação das crianças nas ações; o histórico da formação docente;  Percurso 
metodológico;  Pistas para estruturação do Estado da Arte; 
Indicações de categorias de análise; Contribuições/reflexões da pesquisa. 
 
 

Público Alvo: 
 
Profissionais de Educação Infantil 
 

Observação:  
 
O curso terá a participação de pesquisadoras e envolverá a leitura, o estudo e o 
debate das pesquisas pelos (as) participantes. 
 
 

Curso Nº: 19  
 

Linguagens Oral, Escrita e Literária na Educação Infantil: saberes e fazeres em 
diálogo 

 

Ministrantes:  
 
Lilane Maria de Moura Chagas (UFSC) 
Simone Cintra (NUFPAEI) 
Tatiana Valentin Mina Bernardes (SME) 
 

Objetivos:  
 
Potencializar o acesso, discussão e apropriação de conceitos e práticas pedagógicas 
referentes à constituição das crianças da Educação Infantil, como leitoras e 
produtoras de textos e imagens;  
Contribuir para a ampliação de conhecimentos, repertórios e materialidades 
referentes às linguagens oral, escrita e literária. 

 

Ementa: 
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 Relações comunicativas e expressivas; Função social das linguagens oral, escrita e 
literária; Alfabetização e letramento; Características e particularidades de gêneros e 
categorias das linguagens oral, escrita e literária no contexto da Educação Infantil; 
Tempos, espaços e materialidades para a presença e a exploração das linguagens oral, 
escrita e literária no cotidiano da Educação Infantil. 

Público Alvo: 
 
Profissionais da Educação Infantil 
 
 

Curso Nº: 20 e 21 
 

Educação Ambiental na Educação Infantil 
 

Ministrantes:  
 
Joaquin Antônio Gonçalves Neto 
 

Objetivos: 
 
Conhecer conceitos chaves acerca da educação ambiental; refletir sobre 
possibilidades de ações individuais e coletivas no cuidado e preservação da natureza; 
identificar possibilidade de ações e vivências com a natureza no âmbito das 
instituições e na cidade. 
 

Ementa:  
 
Gestão de resíduos sólidos: modo de produção, consumo e a natureza; oceano e 

acidificação; manguezais; qual a nossa responsabilidade.  

 

Público Alvo:  
 
Profissionais da Educação Infantil. 

Observação: 
 
O último encontro desta formação será em período integral (das 8h às 17h), pois 
envolverá uma saída de campo com a Escola do Mar. 
 
 

Curso Nº: 22 
 
Conversando sobre sexualidade e educação sexual na infância 

 

Ministrantes: 
 Sônia Maria Martins de Melo 
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Patricia de Oliveira e Sila Pereira Mendes 
Grupo de Pesquisa Formação de Educadores e Educação Sexual-  
EDUSEX-CNPQ--UDESC 
 

Objetivos: 
 
Aprofundar os estudos acerca da educação na infância. 
Refletir acerca de questões que envolvem a sexualidade infantil de 0 a 6 anos 
a partir de subsídios teóricos e práticos e sob uma perspectiva emancipatória.  
 

Ementa:  
 
Será elaborada com a formadora. 

 
 

Público Alvo: 
 
Profissionais da Educação Infantil 
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FORMAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE REPERTÓRIOS 
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Curso Nº: 23 
 

Danças populares Brasileiras e a Educação Infantil 
 

Ministrantes:  
Reonaldo Manoel Gonçalves  (Nado Gonçalves) 
 

Objetivos: 
 
Conhecer Danças Populares Brasileiras; ensinar toques percussivos das danças 
apresentadas no curso; Apresentar um histórico das Danças Populares Brasileiras e 
seu uso no ambiente educativo; ampliar o repertório artístico-cultural dos 
profissionais da REDE; refletir sobre as danças populares no universo da brincadeira.   
 

Ementa:  
 
Danças populares brasileiras e vivências na educação infantil. Danças populares e sua 

relação com o eixo central de trabalhos na REDE: A BRINCADEIRA. As Danças 

populares e os NAPS. Os toques dos instrumentos nas Danças Populares Brasileiras. 

Discussão entre processo e produto nas construções de trabalhos no campo das 

Danças Populares Brasileiras.  

 

Público Alvo:  
 
Profissionais da Educação Infantil. 

Observação: 
Solicita-se que os participantes deste curso, venham trajados com roupas e calçados 
confortáveis, propícios para atividades de movimento. 
 
 
 

Curso Nº: 24 
 
XXVIII CICLO DE DEBATES DO NUPEIN 
 

NUPEIN e a Educação Infantil da Rede Municipal de Educação: caminhos que se 
cruzam 

 

Ministrantes:  
 
Eloisa Candal Rocha (NUPEIN-UFSC) 
João Josué da Silva Filho (NUPEIN-UFSC) 
Rosa Batista (NUPEIN-UFSC) 
Márcia Buss Simão (NUPEIN-UFSC) 
Alessandra Rotta Oliveira (NUPEIN-UFSC) 
Andréa Riveiro (NUPEIN-UFSC) 
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Angela Maria Scalabrin Coutinho (NUPEIN-UFSC) 
Kátia Adair Agostinho (NUPEIN-UFSC) 
 E outros pesquisadores do NUPEIN e da Rede Municipal de Florianópolis. 
 

Objetivos: 
 
Apresentar e conhecer o percurso histórico das pesquisas desenvolvidas pelo Núcleo 
de Estudos e Pesquisa da Educação na Pequena Infância e suas implicações e 
contribuições para a Educação Infantil da Rede Municipal de Educação Infantil. 
 

Ementa: 
  
A trajetória de pesquisa do NUPEIN; a Rede Municipal de Educação Infantil de 
Florianópolis como campo de pesquisa; as relações educativas como objeto de 
pesquisa do NUPEIN, as principais contribuições das pesquisas do NUPEIN na 
constituição e consolidação da proposta pedagógica da rede. 
 

Público Alvo:  
 
Profissionais da Educação Infantil  
 

Curso Nº: 25 
 
Ciclo de Cinema: Infância em tela   

Ministrantes:  
 
Membros do programa de extensão "GIRÂNDOLA DE SABERES E PRÁTICAS: INFÂNCIA, 
CIDADANIA E FORMAÇÃO DOCENTE"- FAED/UDESC:  
Adilson De Angelo  
Raíza da Silva Bianchi  
Maria Eduarda Medeiros da Silveira  
Diogo Monteiro Maria 
 

Objetivos: 
 
Ampliar o repertório  dos(as)  profissionais de educação infantil da RME; posibilitar o debate 

entorno da infância e sua educação através da exibição de longa metragens de  diferentes 

origens culturais.  

 
 

Ementa:  
 
Cinema e Infância; Ação ativa das crianças; representações da infância pelas lentes do 
cinema; tempos e espaços da infância e implicações com a Educação Infantil. 
 

Público Alvo:  
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Profissionais da Educação Infantil. 
 

Observação: 
 
Esta formação ocorrerá no auditório da FAED-UDESC. 
 
 

 

Curso Nº: 26, 27 e 28 
 

O boi de mamão e a Educação Infantil: “diálogos brincantes” 
 

 
Ministrantes: Reonaldo Maneo Gonçalves (Nado Gonçalves) 
 
 

Objetivos:  
 
Dialogar sobre a relação do processo/produto nas construções de trabalhos ligados à 
brincadeira do boi de mamão no contexto da educação infantil da Rede Pública Municipal de 
Florianópolis. 
 Estimular um processo de trabalho ligado à docência compartilhada;  
 Socializar produções culturais ligadas à cultura popular, focando principalmente a brincadeira 
do boi. 
Discutir a relação da brincadeira do boi-de-mamão com os documentos orientadores da 
REDE;  
Oferecer vivências de dança, cantoria e música para os profissionais participantes do curso; 
Construir tambores e ensinar os toques percussivos da brincadeira do boi-de-mamão; 
Oferecer técnicas de modelagem em argila e de construção do corpo do boneco boi; 
Criar um espaço de diálogo entre os participantes acerca de seus projetos/vivências ligadas ao 
boi-de-mamão; 
 

 

Ementa: 
 
As Tauromaquias. Os Bois pelo Brasil. Histórico da brincadeira do boi-de-mamão. Os 

diferentes personagens: Mateus; Vaqueiro; Boi, Cavalinho; Urubu preto e Urubu 

branco; Médico; Benzedor; Cachorro; Xandoca; Maribondo; Cabrinha; Urso preto e 

Urso branco; Tigre; Caipora; Bernúncia; Maricota, entre outros. A música e a cantoria 

da brincadeira do boi-de-mamão no interior da educação infantil; Construção dos 

tambores e ensino dos toques da brincadeira do boi-de-mamão. Técnicas de 

modelagem em argila; Técnica de construção do boneco boi.  

 

Público Alvo: 
 
Profissionais da Educação infantil. 
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Observação: 
 
- Este curso ocorrerá ao longo do ano, durante os meses de maio a novembro. 
- Solicita-se que os participantes deste curso, venham trajados com roupas e calçados 
confortáveis, propícios para atividades de movimento. 
 
 

Curso Nº: 29 
 

Artes Visuais e Educação Infantil: diálogos para ampliação de repertórios 
 

Ministrantes:  
 
Maria Cristina Fonseca da Silva (CEART-UDESC) e Membros do projeto de extensão 

“Assessoria para professores de Artes nas Escolas” - CEART/FAED 

 

Objetivos:  
 

Apoiar os profissionais de educação infantil, no aprimoramento de sua prática 
artística em suas diferentes linguagens. Propiciar espaço de estudo e sistematização 
de conhecimentos sobre as artes visuais. Ampliar a experiência estética em artes 
visuais. 

 

Ementa:  
 
Artes Visuais: contexto e realidade. Estratégias da ação pedagógica para ampliação de 

repertórios estéticos; A arte como processo sócio-histórico. 

 

Público Alvo: 
 
Profissionais da Educação Infantil 
 
 

Curso Nº: 30  
 
Contadores de Histórias da e na Educação Infantil 
 

Ministrantes:  
 
Aline Razzera Maciel e SigSchaitel (Cia Mafagafos) 
Felícia de Oliveira Fleck (Histórias do Arco da Velha) 
Gilka Elvira Ponzi Girardello (UFSC) 
Sayonara Graczyk (Porto das Artes) 
Simone Cintra (NUFPAEI) 
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Objetivos:  
 
 

 Proporcionar às/aos participantes conhecimentos e vivências acerca de 
aspectos, técnicas e práticas que compõem a arte de contar histórias para e 
com crianças;  

 Ampliar seus conhecimentos de histórias de origem oral e escrita; 

 Potencializar a construção de diferentes formas de contar histórias; 

 Contribuir para o processo de estudo e reflexão acerca das relações entre a 
literatura, a contação de histórias e os processos narrativos, lúdicos e 
imaginários das crianças de 0 a 6 anos.  

 

Ementa: 
 
 Aproximações teórico-metodológicas: infância, narrativa, brincadeira, oralidade, 
imaginação, educação e cultura; O desenvolvimento narrativo da criança pequena; 
Aspectos lúdicos, brincantes e imaginativos das histórias; O uso de "livros 
performáticos" e da composição e execução de músicas na prática de contar histórias; 
A literatura de origem oral e escrita; Os livros, a contação de histórias e os bebês; 
Técnicas, recursos e estratégias para a contação de histórias. 
 

Público Alvo: 
 
Profissionais da Educação Infantil 
 

Observação: Este curso ocorrerá ao longo do ano, durante os meses de maio a 
novembro. 
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FORMAÇÃO DE BASE 
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Curso Nº:1, 2 e 3 

 
Ações de Educação e cuidado com crianças de 0 a 6 anos na 

Educação Infantil 
 

Ministrantes:  
 
Jacira Bosquetti (NUFPAEI) 
Rosinete Schmitt (NUFPAEI) 
Lidiamara D. de Souza (SME) 
Ana Paula Minuzzi (UFSC) 
Camila Santos Pires Lima (UFSC) 
Marynes T. Reibnitz (SMS) 
Charles Schnorr (SME) 
 
 

Objetivos: 
 
Conhecer e discutir orientações relacionadas à saúde e bem estar da primeira 
infância, de forma a subsidiar as práticas das e dos profissionais que 
atuam nos diferentes grupos de crianças nas instituições de Educação 
Infantil. 
Informar e discutir sobre implicações de técnicas da área da saúde nas ações 
cotidianas de cuidado na Educação Infantil. 
 

Ementa: 
 
A dimensão do cuidado na relação educativa nas instituições de Educação 

Infantil; a indissociabilidade do termo cuidar-educar; orientações técnicas da 

enfermagem, da nutrição, da odontologia sobre as ações de cuidado 

cotidianas desenvolvidas na creche; noções de primeiros socorros para o 

atendimento de ocorrências das crianças. 

Público Alvo:  
 
Profissionais da Educação Infantil 

 

Curso Nº: 4  
 
Educação Infantil na perspectiva da Educação Inclusiva 
 

Ministrantes:  
 Ana Paula Felipe (DEF) 
Betânia G. Schommer (SME) 
Valquíria  H. Lamb (SME) 
Tatiane m. Garcez (SME) 
Grazielle M. Gobetti (SME) 
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Objetivos: 
 
Discutir sobre a articulação entre as profissionais que atuam na Educação 
Infantil; Ampliar o estudo e a discussão sobre a inclusão educacional de 
crianças com deficiência; Propor reflexões sobre as potencialidades e 

necessidades dos estudantes com TEA. 
 

Ementa:  
 
Educação Inclusiva; Transtorno do Espectro Autista; Deficiência Física. 
 
 

Público Alvo:  
 
Profissionais da Educação Infantil 

 

Curso Nº: 5 e 6 
 

Matriz curricular para ERER na Educação Infantil: discussão em Pauta 
 

Ministrantes:  
 
A definir. 
 

Objetivos: 
 
Reconhecer e efetivar a Matriz Curricular para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais na Educação Básica da Rede Municipal da Prefeitura de 
Florianópolis como um documento orientador fundamental na ampliação da 
formação dos docentes da educação infantil 
 

Ementa:  
 
Conceituando a Educação das Relações Étnico-Raciais; Pressupostos da 

Educação Relações Étnico-Raciais; Educar para a Pluralidade e Diversidade; 

Políticas de Diversidade Étnica na primeira etapa da educação básica; Cuidar, 

Educar e Acolher na Diversidade: as crianças e suas identidades étnico-

culturais. 

Público Alvo:  
 
Profissionais da Educação Infantil 

 

 

Curso Nº: 7  
 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental: 
transição em debate 
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Ministrantes:  
 
Julice Dias (UDESC) 
 

Objetivos: 
 
Explorar questões conceituais e metodológicas no trabalho pedagógico com a 
infância e a criança, tendo como unidade referencial a transição entre 
educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. 
 

Ementa:  
Infância e cenário contemporâneo; As especificidades das crianças como 
aprendentes; Educação Infantil e Anos Iniciais trabalhando juntos para apoiar 
a aprendizagem lúdica e a transição curricular entre EI e AI; Documentando 
as experiências das crianças;  Letramento inicial na infância. 
 
 

Público Alvo:  
 
Profissionais da Educação Infantil que atuam com os grupos5 e 6 e 
professoras dos primeiros anos do ensino fundamental. 
 

 

Curso Nº: 8  
 

Avaliação e monitoramento da Educação Infantil: diálogos com a 
Fundação Carlos Chagas 

 

Ministrantes:  
 
Pesquisadoras da Fundação Carlos Chagas 
 

Objetivos: 
 
Conhecer o instrumento de monitoramento da Educação Infantil da Rede 
Municipal de Florianópolis e suas implicações com o desenvolvimento de 
políticas para rede. 
 

Ementa:  
 
Conceitos em torno do monitoramento e avaliação na educação infantil; o 
instrumento de monitoramento da Rede elaborado em conjunto com a 
Fundação Carlos Chagas; procedimentos e encaminhamentos do 
monitoramento na rede; 

Público Alvo:  
 
Profissionais da Educação Infantil 
 

Observação: 
 
Esta formação será organizada a partir do segundo semestre para 
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representantes das unidades. A Diretoria de Educação Infantil enviará 
orientações especificas sobre a inscrição em momento próximo a sua 
realização.  
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  FORMAÇÃO DE APROFUNDAMENTO 
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Curso:  9 
 

A especificidade da docência com bebês: estudos de aprofundamento 
 

 
Ministrantes:  
 
Joselma Salazar de Castro (NUFPAEI) 
Rosinete V. Schmitt (NUFPAEI) 
 

Objetivos:  
 
Aprofundar a discussão sobre a especificidade da prática educativa com 
bebês na creche e suas implicações para organização da vida diária no 
contexto da Educação Infantil. 
 

Ementa:  
 
Retomada de conceitos básicos: bebês, infância, docência com e na infância, 
cuidado e educação; a situação social do desenvolvimento dos bebês e suas 
implicações com a composição da ação docente; o corpo como centralidade 
das relações educativas com bebês e crianças bem pequenas; a ação e as 
relações entre bebês; a condição dialógica da ação docente com bebê. 
 

Público Alvo: 
 
Destinado às (aos) profissionais que atuam com G1 e G2 e; que já 
participaram da formação sobre a especificidade da ação docente com bebês, 
oferecida pela SME nos anos de 2014, 2016 e 2017. 
 

 

Curso:  10 
 

Desenvolvimento Infantil e as implicações 
 com a ação docente com bebês 

 

 
Ministrantes:  
 
Joselma Salazar de Castro (NUFPAEI) 
Rosinete V. Schmitt (NUFPAEI) 
 

Objetivos:  
 
Conhecer e discutir sobre o processo constitutivo do humano a partir das relações 

sociais, entendendo que o desenvolvimento infantil é ancorado nas vivências, na qual o 

sujeito participa. 

 

Ementa:  
 
Abordaremos a temática do desenvolvimento infantil pelo viés da linguagem como 
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perspectiva social, histórica e cultural, assim como o conceito de vivência para 

compreendermos que o sujeito é afetado pela relação exterior, de forma interpsíquica, 

aspecto que lhe provoca mudança interior, interligando as particularidades da psique 

humana pelas particularidades do meio social. Problematização do papel fundamental 

de professores(as) como potencializadores(as) das capacidades interpsíquicas de 

aprendizagens das crianças de 0 a 3 anos.  
 

Público Alvo: 
 
Profissionais de Educação Infantil que atuam com crianças de 0 a 3 e já 
participaram de formações anteriores sobre a docência com bebês. 
 

 

Curso Nº: 11  
 

Pesquisas na Educação Infantil: Literatura e Infância 
 

Ministrantes:  
 
Lilane Maria de Moura Chagas (UFSC) 
Roberta Consiglio de Souza (UFSC) 
Simoni Conceição Rodrigues Claudino (SME) 
Tatiana Valentin Mina Bernardes (SME) 
ThamirysFrigo Furtado (SME) 
 

Objetivos:  
 
Consolidar um espaço na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RMEF) 
que possibilite refletir sobre as questões que permeiam a educação e o 
cuidado das crianças pequenas a partir de pesquisas que tematizam e 
problematizam as relações e os diálogos entre literatura e infância;  
Possibilitar as/aos profissionais da Educação Infantil da RMEF conhecer e 
aprofundar conceitos e procedimentos acerca das especificidades da pesquisa 
acadêmica; 
Ser um espaço para a socialização e discussão de pesquisas desenvolvidas, 
tendo a RMEF como campo ou por profissionais que fazem parte dela. 

Ementa:  
 
Literatura para a Infância; O lugar da literatura infantil no projeto político 
pedagógico das instituições públicas de Educação Infantil da Rede Municipal 
de Educação de Florianópolis; A Literatura de Temática Africana e Afro-
brasileira nos Acervos do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) 
para a Educação Infantil; Espaços e Tempos Coletivos de Leitura Literária na 
Educação Infantil da Rede Municipal de Florianópolis; Brincando com 
Histórias: um estudo da obra de Vivian Paley e seu “menino helicóptero”. 
 

Público Alvo: 
 
Profissionais da Educação infantil 
 

Observação:  
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O curso terá a participação de pesquisadoras e envolverá a leitura, o estudo e 
o debate das pesquisas pelos (as) participantes. 
 

 

Curso Nº: 12  
 
Relações com a Natureza e Permacultura na Educação Infantil: princípios e 
práticas 
 

Ministrantes:  
 
Henrique César da Silva (UFSC) 
Mildred Gustack Delambre (NOVA OIKOS) 
 

Objetivos:  
 
Construir narrativas investigativas sobre fenômenos e processos da natureza 
em suas regularidades, padrões e causalidades;  
Construir relações entre o Currículo da Educação Infantil da Rede Municipal 
de Ensino de Florianópolis e os princípios éticos e de planejamento da 
Permacultura, como forma de pensar e praticar nossas relações com a 
natureza, visando um bem-viver sustentável;  
Realizar uma saída a campo com o objetivo de conhecer e vivenciar aspectos 
e práticas de Permacultura “in loco”. 
 

Ementa:  
 
Relações com elementos físicos ao nosso redor: sol, luz, sombra, movimentos 
solares topo e geocêntricos, dia e noite, estações do ano; conservação e 
trocas de energia e mudanças de estado físico; princípios éticos e de 
planejamento da Permacultura; narrativas investigativas; grandezas, medidas 
e instrumentos. 
 

Público Alvo: 
 
Profissionais da Educação Infantil. 
 

Observações: 
 
Este curso contará com uma saída a campo para o Espaço Novo Oikos 
(Camboriú/SC), que será realizada no dia 18 de setembro, das 8h às 17h. 
 

 

Curso Nº: 13 
 
Educação Infantil na perspectiva da Educação Inclusiva: estudos de 
aprofundamento 
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Ministrante:  
 
Ana Paula Felipe 
Valquíria Hillesheim Lamb 
 

Objetivos: 
 
Aprofundar o conhecimento sobre as questões de Transtorno Espectro Autista 
(TEA) de forma a viabilizar o atendimento da criança em sua integralidade. 
  

Ementa:  
 
Processo de encaminhamento para avaliação e diagnóstico; Autismo: 
seletividade alimentar, hipo e hiper transtorno sensorial.  
 
 

Público Alvo:  
 
Profissionais da Educação Infantil. 
 

 

Curso Nº: 14 
 

A dimensão ética do cuidado na Educação Infantil 
 

Ministrantes: 
 
Jacira Carla Bosquetti Muniz (NUFPAEI) 
 

Objetivos: 
 
Discutir e ampliar o entendimento histórico em torno do cuidado, de forma a 
subsidiar as práticas das e dos profissionais que atuam nos diferentes grupos 
de crianças.  
Problematizar as ações que são praticadas nas relações, especialmente com as 
crianças, de modo a compreender o cuidado enquanto uma relação social que não 

está destituída de um cuidado sobre si mesmo. 

 

Ementa:  
 

A dimensão ética do cuidado na relação educativa nas instituições de 
Educação Infantil; a indissociabilidade do termo cuidar-educar; o cuidado 
entrelaçado aos contextos coletivos de educação, o cuidado como uma 
relação social; o cuidado como constitutivo e não interventivo; o cuidado 
enquanto singular. 
 
 

Público Alvo: 
 
Profissionais da Educação Infantil 
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Curso Nº: 15 
 
Educação das Relações Étnico-Raciais: estudos de aprofundamento 

 

Ministrantes: 
A definir. 
 

Objetivos: 
 
Aprofundar os estudos da Matriz Curricular para Educação das Relações 
étnico-raciais na Rede Municipal de ensino de Florianópolis. 
 

Ementa:  
 
Será elaborada com a formadora. 

 
 

Público Alvo: 
 
Profissionais da Educação Infantil 
 

 

 

Curso Nº: 16 
 
A Brincadeira como eixo da Educação Infantil: estudos de aprofundamento 

 

Ministrantes: 
 
Giselle Vasconcelos Machado 
 

Objetivos: 
 
Propiciar espaço de estudo e sistematização de conhecimentos sobre a 
brincadeira. 
Aprofundar estudos e discussões acerca da brincadeira como eixo norteador 
das práticas educativas-pedagógicas na Educação Infantil da Rede Municipal 
de Florianópolis, numa perspectiva de consolidação dessa práxis nas 
unidades educativas;  
 

Ementa:  
 
Concepções sobre a brincadeira, educação e infância. Contribuições de 
diferentes áreas do conhecimento sobre o brincar. Brincadeira, imaginação, 
criação na pequena infância. O brincar na Educação Infantil. A brincadeira 
como eixo norteador das práticas pedagógicas na Educação Infantil. 
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Público Alvo: 
 
Profissionais da Educação Infantil 
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FORMAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE REPERTÓRIOS 
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Curso:17  
 
Infância em Tela: criação audiovisual por profissionais da Educação Infantil 
 

Ministrantes:  
 

Membros do programa de extensão "GIRÂNDOLA DE SABERES E PRÁTICAS: INFÂNCIA, 
CIDADANIA E FORMAÇÃO DOCENTE"- FAED/UDESC:  
Adilson De Angelo  
Raíza da Silva Bianchi  
Maria Eduarda Medeiros da Silveira  
Diogo Monteiro Maria 
 
  

Objetivos:  
Proporcionar as/aos participantes conhecer e aprofundar conceitos e 
procedimentos acerca da linguagem audiovisual; 
Elaborar produções audiovisuais a partir de temas de interesse relacionados à 
infância; 
Contribuir para o processo de estudo e reflexão acerca das relações entre a 
linguagem audiovisual e o cotidiano da Educação Infantil;  

 

Ementa:  
 
Aproximações teórico-metodológicas: cinema, infância e educação infantil; 
Recursos e técnicas da produção audiovisual; Políticas de produção e 
veiculação de audiovisuais; Iniciativas de produções e práticas de fruição 
audiovisuais para a infância. 

Público Alvo:  
 
Profissionais de Educação Infantil que já participaram do curso Infância em 
Tela em 2017. 
 

 

 

Curso Nº: 18 
 

Teatro e Educação infantil: diálogos para ampliação de repertórios 
 

Ministrantes:  
 
Daiane Dordete Steckert Jacobs 
 

Objetivos:  
 
Apoiar os profissionais de educação infantil, no aprimoramento de sua prática 
artística em suas diferentes linguagens; 
Propiciar espaço de estudo e sistematização de conhecimentos sobre teatro. 
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Ampliar a experiência estética em  teatro . 
 
 

Ementa:  
 
Teatro, jogo e infância. A contação de histórias como espaço para o jogo e o 
teatro na infância. Jogos teatrais e de contação de histórias. Expressão 
corporal e vocal. Práticas de contação de histórias com técnicas teatrais 
 

Público Alvo: 
 
Profissionais da Educação Infantil 
 

Observações: 
 
Solicitamos que os profissionais venham com roupas e calçados confortáveis, 
apropriados para atividades de expressão.  
  

 

Curso Nº: 19 
 

Música e Educação Infantil: diálogos para ampliação de repertórios 
 

Ministrantes:  
 

Regina Finck Schambeck (CEART-UDESC) 
 
 

Objetivos:  
 

Apoiar os profissionais de educação infantil, no aprimoramento de sua prática 
artística em suas diferentes linguagens. 
Propiciar espaço de estudo e sistematização de conhecimentos sobre música. 
Ampliar a experiência estética na linguagem musical. 
 

Ementa:  
 

A linguagem musical na Educação Infantil. Natureza da música e das práticas musicais. 

Concepções sobre os elementos que compõe o discurso musical, sua percepção, 

organização, interpretação e execução. 

 
 

Público Alvo: 
 
Profissionais da Educação Infantil. 
 

Observações: 
 
Solicitamos que os profissionais venham com roupas e calçados confortáveis, 
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apropriados para atividades de expressão.  
 

 

Curso Nº: 20 
 

Formação Artístico-Cultural de Profissionais da Educação Infantil 
 

Ministrantes:  
 
Alessandra Mara Rotta de Oliveira (UFSC) 
Simone Cintra (NUFPAEI) 
 

Objetivos:  
 
Potencializar o processo de desenvolvimento das dimensões poéticas, 
estéticas, lúdicas e imaginativas das/dos participantes, por meio de diferentes 
formas de convívio com a Arte;  
Contribuir para o processo de estudo e reflexão acerca da Arte e suas 
relações e possibilidades com a vida de adultos e crianças; 
Ampliar possibilidades de construção de propostas que potencializem 
encontros contínuos e sistematizados das crianças com as Linguagens da 
Arte, no cotidiano das unidades educativas da Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis (RMEF). 
 

Ementa:  
 
Vivências de experimentação e de criação pautadas em elementos de 
linguagens artísticas (teatro, artes visuais e literatura); Práticas de fruição 
artística em espaços culturais da cidade de Florianópolis e por meio de 
materiais visuais e audiovisuais; Estudos sobre a Arte no contexto da 
Educação Infantil: implicações, possibilidades, condições e meios para a 
ampliação da presença das linguagens da Arte junto às crianças e aos 
adultos, no cotidiano das instituições. 
 

Público Alvo: 
 
Profissionais da Educação Infantil 
 

Observações: 
 
Este curso contará com saídas a campo para Espaços Culturais, que serão 
realizados ao longo do curso, com datas a combinar. 

 

Curso Nº: 21 
 
Capoeiras e danças populares na educação infantil 

 

Ministrantes:  
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Objetivos:  
 
Difundir a Capoeira, sua filosofia, história e prática, enquanto manifestação 
cultural afro-brasileira, para o rompimento do processo de descaracterização 
cultural que vem sofrendo. Tematizar outras manifestações culturais, como as 
danças populares, especialmente as de origem afro-brasileira. Ampliar o 
repertório dos profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino 
de Florianópolis sobre à Capoeira e a Dança Popular. 
 

Ementa:  
 
Origem e breve histórico da capoeira. Fundamentos: movimentação básica, 
jogo, musicalização, roda e filosofia. Capoeira como patrimônio cultural. A 
importância dos saberes dos Mestres. Capoeira na Educação Infantil. Vivência 
de outras manifestações e danças populares. 
 
 

Público Alvo: 
 
Profissionais da Educação Infantil 
 
 

Observações: 
 
Solicitamos que os profissionais venham com roupas e calçados confortáveis, 
apropriados para atividades de expressão corporal.  
  

 

Curso Nº: 22 
 
Ações de Educação Alimentar e Nutricional nas Relações com a Natureza 
  

Ministrantes:  
 
Nutricionistas DEPAE 

Zenilton Silva (CONCAP) 
 
 

Objetivos: 
  
Potencializar e ampliar as ações educativas, envolvendo práticas alimentares 
e nutricionais, utilizando a horta como um espaço rico de possibilidade na 
relação com a natureza. 

Ementa:  
 
Em formulação 
 

Público Alvo: 
 
Profissionais da Educação Infantil 



66 
 

 
 

Observações: 
 
Esta formação ocorrerá no Jardim Botânico, localizado no bairro Itacorubi. 
 
 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES 

Núcleo de Formação, Pesquisa e Assessoramento da Educação Infantil (NUFPAEI) 

Telefone 32120939 

 

e-mail nufpaei@gmail.com 

mailto:nufpaei@gmail.com

