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Apresentação 

Este programa de formação continuada para a Educação Infantil concebe a formação como 

direito e dever dos profissionais da Educação, sendo que esta não pode ser vista de forma 

separada da formação pessoal destes sujeitos. Do mesmo modo, reconhece a relação entre 

a formação das profissionais e a construção de práticas pedagógicas de qualidade, 

assegurando o direito das crianças e de suas famílias ao acesso e à participação em 

contextos e práticas educativas de qualidade. O programa tem como eixo a reflexão crítica, 

orientada para uma postura investigativa, pautada na relação teoria-prática.  

 
Objetivos 

Ampliar e diversificar o acervo de conhecimentos e de repertório artístico-culturais dos 

profissionais. Pretende contribuir para o aprimoramento da integração entre as diferentes 

etapas e modalidades de ensino que compõe a Educação Básica no Município de 

Florianópolis.  

Público alvo 
Profissionais da Educação Infantil. 

Cursos 
Esta modalidade formativa pretende apresentar elementos teóricos e conceituais da área 

da Educação Infantil que subsidiem os profissionais em sua ação docente. Carga Horária: 24 

horas. 

 

1. Infância e educação básica: perspectivas de articulação do processo educativo 
Neste tema serão privilegiadas as diretrizes e orientações curriculares nacionais e 

municipais da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Concepções de 

Infância e Educação. Perspectivas de continuidade e transição e educativas para a 

organização pedagógica, os espaços e materiais, as interações e mediações. 

Formador: Jaison Bassani 

Turma A (segunda matutino) – 10 e 24 de outubro e 07 e 21 de novembro. 

Turma B (quinta vespertino) – 29 de setembro, 13 e 27 de outubro e 10 de novembro. 
 

2. Dimensões Pedagógicas com crianças de 0 - 3 anos 
Este curso dará atenção às especificidades educativas com bebês e crianças bem pequenas 

na Educação Infantil. Tem como objetivo trazer indicativos para a ação docente envolvendo 

as relações com as crianças numa perspectiva dialógica. Neste curso a teorização deverá 

subsidiar a análise crítica sobre a prática pedagógica envolvendo as relações, o cuidado e a 

linguagem. 

 

Formador: Marcia Buss e Juliana Lessa 

Turma A (terça vespertino) – 11 e 25 de outubro, 08 e 22 de novembro. 
Turma B (sexta vespertino) – 14 de outubro,  04, 11 e 25 de novembro. 

 
Oficinas 

Este eixo formativo tem como foco uma aproximação à concepção da área relacionada a 
cada dimensão, articulada ao conhecimento prévio das profissionais, suas experiências 
pedagógicas anteriores relacionadas ao tema e conhecimento de novas formas de ação. 
Carga Horária: 24 horas. 
 

1. Educação das Relações Étnico Raciais 
Formador: Jeruse Romão 
Turma A (terça vespertino) – 13 e 27 de setembro, 11 e 25 de outubro. 
Turma B (quarta vespertino) – 28 de setembro, 26 de outubro 09 e 23 de novembro. 
Turma C (quinta matutino) – 29 de setembro, 13 e 27 de outubro e 10 de novembro. 

2. Linguagem Musical 
Formador: Cesar Augusto de Castro Rodrigues 
Turma A (segunda matutino) – 12 e 26 de setembro, 10 e 24 de outubro. 
Turma B (sexta matutino)- 16 e 30 de setembro, 14 e 28 de outubro. 
Turma C (sexta vespertino) - 16 e 30 de setembro, 14 e 28 de outubro. 

3. Linguagem Cênica: Atrás das sombras 
Formador: Fabiana Lazzari de Oliveira 
Turma A (terça matutino) – 13 e 27 de setembro, 11 e 25 de outubro. 
Turma B (quarta vespertino)– 28 de setembro, 26 de outubro, 09 e 23 de novembro. 
Turma C (quinta matutino) – 15 e 29 de setembro, 13 e 27 de outubro. 

4. Literatura Infantil 
Formador: Eliane Debus 

Turma A (segunda matutino) – 12 e 26 de setembro, 10 e 24 de outubro. 
Turma B (segunda vespertino) – 12 e 26 de setembro, 10 e 31 de outubro.  

5. Linguagens Plásticas 
Formador: Sheila Maddalozzo 

Turma A (terça matutino) – 11 e 25 de outubro, 08 e 22 de novembro. 
Turma B (terça vespertino) – 11 e 25 de outubro, 08 e 22 de novembro. 

6. Brincadeiras e Brinquedos 
Formador: Soraia Rodrigues Santana 

Turma A (quarta matutino) –26 de outubro, 09, 16 e 23 de novembro. 
Turma B (quarta vespertino) –26 de outubro, 09, 16 e 23 de novembro. 

Turma C (quinta matutino) –27 de outubro, 10, 17 e 24 de novembro. 
7. Mídias e Audiovisuais - turmas a definir  


